


Περιεχόμενα
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή 
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή  σύμφωνα με τον 
τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
5. Έμπειρο αρχηγό  συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
/ Επαγγελματικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & 
θεαμάτων, βαπορέτα-πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου 
υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

* Πακέτο διακοπών: Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή & 
διατροφή στο ξενοδοχείο που επιλέξατε.

Οδικές εκδρομές:
Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα 
λεωφορεία, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή 
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό-συνοδό του γραφείου, 6. 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση), 7. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι πόλεων 
(όπου υπάρχουν), Βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Εκδρομές με μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς:
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικό εισιτήριο μιας διαδρομής, 2. 
Μεταφορές με πολυτελή κλιματισζόμενα λεωφορεία, 3. Διαμονή 
επιλεγμένα ξενοδοχεία, 4. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 5. 
Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6. Έμπειρο αρχηγό 
- συνοδό του γραφείου, 
7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & 
θεαμάτων, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), Βαπορέτα και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού
03 Σκωτία - Highlands 6+1 ημέρες
04 Λονδίνο 5 ημέρες
05 Άμστερνταμ 4+1 ημέρες
06 Ισλανδία - Βόρειο Σέλας 7 ημέρες
08 Ιρλανδία 8 ημέρες
10 Παρίσι - Benelux 7 ημέρες
12 Βερολίνο - Δρέσδη - Πότσνταμ 5 ημέρες
13 Παρίσι 4&5 ημέρες
14 Χαϊδελβέργη - Αλσατία - Στρασβούργο 5 ημέρες
15 Ελβετία - Αλπικό τρένο - Αλσατία 6 ημέρες
16 Βαρκελώνη 4 ημέρες
17 Ρώμη - Φλωρεντία 5 ημέρες
18 Κλασική Ιταλία 6 ημέρες
19 Λομβαρδία - Βένετο - Τοσκάνη 6 ημέρες
20 Σικελία - Μ.Ελλάδα - Ελληνόφωνα χωριά 6 ημέρες
22 Μάλτα 4 ημέρες
24 Βαρσοβία - Κρακοβία 5 ημέρες
26 Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ 4 ημέρες
28 Βιέννη - Βουδαπέστη 5 ημέρες 
29 Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά 5 ημέρες 
30 Δαλματία - Λίμνες Πλίτβιτσε 5 ημέρες
32 Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 4&5 ημέρες
34 Κωνσταντινούπολη 4 ημέρες / Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
35 Αγ. Τόποι 5 ημέρες
36 Ιορδανία - Πέτρα - Wadi Rum 5 ημέρες
38 Μαρόκο 8 ημέρες
40 Βιετνάμ 13 ημέρες

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς
42 Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες /
 Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες

Οδικές εκδρομές εξωτερικού
43 5 Πρωτεύουσες 8 ημέρες
44 Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
45 Μαγευτική Σλοβενία - Ιστρια - Τεργέστη 6 ημέρες
46 Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
47 Δαλματικές Aκτές 6 ημέρες
48 Ιταλικό Πανόραμα 7 ημέρες
49 Στα βήματα του Δράκουλα - Πανόραμα Ρουμανίας 5 ημέρες
50 Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
52 Κωνσταντινούπολη 4 ημέρες - 2 διαν.
53          Κωνσταντινούπολη 4 ημέρες - 3 διαν.
54          Κωνσταντινούπολη 5 ημέρες - 4 διαν.
55 Καππαδοκία 7 ημέρες
56 Αδριανούπολη 3 ημέρες
57 Αϊβαλί - Σμύρνη 4 ημέρες
58 Παράλια Μ. Ασίας 5 ημέρες
59 Βελιγράδι 4&5 ημέρες
60 Αν. Ρωμυλία 4 ημέρες
61 Σόφια - Φιλιππούπολη 3&4 ημέρες

Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα
62 Γύρος Πελοποννήσσου 5 ημέρες
63 Γύρος Πηλίου 3 ημέρες / Πάργα - Ακτές Ιονίου 3 ημέρες
64 Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι - Τολό 4 ημέρες
65 Εύβοια 3&4 ημέρες
66 Μετέωρα-Καλαμπάκα-Ελάτη 3 ημέρες / 
 Καρπενήσι 3 ημέρες
67 Τήνος 5 ημέρες  - 3 διαν.
56 Όροι χρήσης

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
 
Για ποσά άνω των 500 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα 
εξοφλησης σε 6 άτοκες δόσεις.  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
 

4ΗΜ - 14ε   5ΗΜ - 16ε    6ΗΜ - 18ε     7ΗΜ - 22ε    8ΗΜ - 25ε   
9ΗΜ - 28ε 

 
Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει 

δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. 
Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω 
ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να 

φύγει άμεσα.

Πολιτική αποσκευών αεροπορικών εταιριών στα προγράμματά μας

Αεροπορική 
εταιρία

ASTRA 
AIRLINES

AEGEAN 
AIRLINES

AIR 
SERBIA

TAROM RYANAIR EASY JET WIZZAIR TRANSAVIA

Χειραποσκευή 8 Kg ανά άτομο
8 Kg  

ανά άτομο

8 Kg  
ανά άτομο 
55x40x20

Διαστάσεις 
35x30x20

Διαστάσεις 
40x20x25

Διαστάσεις 
56x45x25

Διαστάσεις 
40x30x20

Διαστάσεις 
55x40x25 
έως 10 Kg

Αποσκευή 15Kg ανά άτομο
23Kg  

ανά άτομο
23Kg  

ανά άτομο
23Kg  

ανά άτομο
20Kg  

ανά 2 άτομα
15 Kg  

ανά 2 άτομα
20Kg  

ανά 2 άτομα
15 Kg  

ανά 2 άτομα



ΣΚΩΤΙΑ - HIGHLANDS

ΛοχνέςΙνβερνές

Εδιμβούργο

3

22/10

6+1 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ - GHOST TOUR - NIGHT WALK 
Έφτασε η μέρα που θα αναχωρήσουμε για την χώρα των κάστρων, των μύθων 
και των πανέμορφων τοπίων. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν, στο αεροδρόμιο για 
να αναχωρήσουμε για τη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, τo Εδιμβούργο. Το 
Εδιμβούργο φημίζεται και για το σκοτεινό παρελθόν του. Αυτό σημαίνει ότι οι 
δρόμοι στοιχειώνονται από ανήσυχες ψυχές που δεν έχουν.. αναπαυτεί! Ένα 
tour φαντασμάτων που θα διαρκέσει μιάμιση ώρα περίπου και είναι ιδανικό 
για όσους τους συναρπάζει το υπερφυσικό! Πηγαίνουμε λοιπόν σε δύο από 
τις πιο στοιχειωμένες τοποθεσίες του Εδιμβούργου, με πρώτη στάση τους 
θόλους της Blair Street, όπου θα εξερευνήσουμε έναν υπόγειο κόσμο. Θα 
επισκεφθούμε την Cannongate Kirkyard, όπου θα ακούσουμε τις φρικιαστικές 
ιστορίες βασανιστηρίων, κανιβαλισμού και δολοφονιών. Σας ακούγεται πολύ 
dark? Πιστέψτε μας, είναι μια εμπειρία που θα μας “στοιχειώσει” ευχάριστα! 
Πηγαίνουμε προς τη Merchant Square, που κάποτε ήταν μια πολυσύχναστη 
εσωτερική αγορά, τώρα όμως εδώ είναι μαζεμένα ατμοσφαιρικά μπαρ 
και εστιατόρια. Η φήμη της νυχτερινής ζωής της Γλασκώβης είναι μια 
καλή δικαιολογία για να κάνουμε μια στάση σε κάποια από τις φημισμένες 
σκωτσέζικες παμπ, όπου θα μπορέσουμε να γνωρίστουμε όλοι οι ταξιδιώτες 
μεταξύ μας καλύτερα, λίγο πριν επιστρέψουμε στο κάστρο μας. Ναι, καλά 
διαβάσατε! Η διαμονή μας θα γίνει σε ένα κάστρο. Γιατί στην ομάδα μας 
αρέσουν οι ιδιαίτερες διαμονές, έτσι ώστε να κάνει το ταξίδι σου ακόμα πιο 
συναρπαστικό! 

2η ημέρα:  ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΟΥΊΣΚΙ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ
Η Σκωτία μεταξύ άλλων είναι γνωστή και για το καλό της ουίσκι. Γι’ αυτό 
και εμείς θα κάνουμε μια επίσκεψη στο αποστακτήριο Glenkinchie! Σε μια 
γραφική τοποθεσία, 32 χιλιόμετρα μακριά από το Εδιμβούργο, στο East Lo-
thian, το 1837 ιδρύθηκε αυτό το ιστορικό αποστακτήριο, όπου θα πάρουμε μια 
γεύση από την αυθεντική Σκωτία! Η επίσκεψή μας ξεκινάει από τη μοναδική 
έκθεση,ενώ ύστερα ο ξεναγός μας θα μας οδηγήσει στην περιοχή παραγωγής 
του αποστακτηρίου, όπου θα μάθουμε πώς φτιάχνεται το «νερό της ζωής», 
όπως αρέσει στους Σκωτσέζους να αποκαλούν το ουίσκι. Κατά το τέλος της 
περιήγησής, θα απολύσουμε μια δωρεάν γευσιγνωσία του Glenkinchie Single 
Malt Whiskey. Θα συνεχίσουμε με μια επίσκεψη στο Edinburgh’s Castle. Ένα 
κάστρο που είναι το έμβλημα της Σκωτίας και είναι ορατό σχεδόν από κάθε 
σημείο της πόλης. Εκεί θα θαυμάσουμε τα  «Πετράδια του Στέμματος» της 
Σκωτίας και την θρυλική «Πέτρα του Πεπρωμένου», το γιγάντιο κανόνι Mons 
Meg και τo παρεκκλήσι της Αγίας Μαργαρίτας. Στη συνέχεια, θα περπατήσουμε 
τους δρόμους της Νέας Πόλης με τις μεγάλες πλατείες και τα ιστορικά κτήρια. 
Θα έχετε ελεύθερο χρόνο πριν επιστρέψουμε στο κάστρο μας.

3η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - BLAIR CASTLE - AVIEMORE 
Συνεχίζουμε προς τα Highlands, εκεί όπου τα παραμυθένια τοπία και οι ιστορίες 
της περιοχής θα μας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή. Σήμερα θα ανακαλύψουμε 
πόσο… σκωτσέζικο αίμα κυλάει στις φλέβες σου! Για να το μάθουμε αυτό, 
η ομάδα μας οργάνωσε Highland Games. Τα Highland Games, αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της σκωτσέζικης κουλτούρας. Κάθε καλοκαίρι και 
φθινόπωρο, σε όλη τη Σκωτία διοργανώνονται πολλά φεστιβάλ στα οποία τα 
Highland Games, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο! Κιλτ, γκάιντες, τεράστια πλήθη 
ατόμων, χορός και δύσκολα παιχνίδια συνθέτουν ένα  εντυπωσιακό σκηνικό! 
Είναι τόσο συναρπαστικές αυτές οι εκδηλώσεις που ακόμα και η βασιλομήτωρ 
της Αγγλίας συνηθίζει να παρακολουθεί. Έτσι λοιπόν και εμείς θα χωριστούμε 
σε ομάδες και θα διαγωνιστούμε σε άκρως διασκεδαστικά παιχνίδια! Φυσικά 
ο νικητής θα κερδίσει και έπαθλο! Χωρίς να χάνουμε χρόνο, ξεκινάμε το road 
trip μας για τα Highlands! Θα διασχίσουμε την παλαιότερη κρεμαστή γέφυρα 
της Σκωτίας, την περίφημη γέφυρα του ποταμού Φορθ (Firth of Forth), που 
είναι πλέον μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ένα 
εντυπωσιακό παράδειγμα βικτοριανής μηχανικής, το οποίο άνοιξε το 1890. θα 
περάσουμε το Κιλλικράνκι, το Πιτλόχρι, μία από τις πύλες προς τα Highlands 
που βρίσκεται στον ποταμό Tummel και το Σαιντ Άντριους και θα δούμε το 
διάσημο κάστρο Μπλαιρ. Θα διανυκτερεύσουμε στην Aviemore.

4η ημέρα: AVIEMORE - INVERNESS - LOCH NESS - CRUISE  
GLENCOE
Σήμερα οδεύουμε προς την πρωτεύουσα των Highlands, την In-
verness. Συνεχίζουμε προς το Loch Ness, που “ξεχειλίζει” από 
συναρπαστικούς μύθους - ιστορίες ενός θρυλικού τέρατος. Ένα 
τέρας με χαριτωμένο όνομα, η Νέσι κρύβεται σε αυτά τα νερά! 
Στη λίμνη Λοχ Νες θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στη λίμνη, 
που ποιος ξέρει, ίσως εντοπίσουμε το μυθικό “τέρας” που τόσοι  
επιδιώκουν να δουν! Πάνω από τα νερά του Loch Ness βρίσκεται 
το Boathouse Restaurant με απαράμιλλη θέα σε όλη τη λίμνη. 
Εκεί λοιπόν στο Fort Augustus σε μια εκπληκτική τοποθεσία θα 
μπορέσουμε να απολαύσουμε είτε ένα απαραίτητο φλιτζάνι τσάι 
είτε ένα πιο χαλαρό γεύμα! Απόψε θα διανυκτερεύσουμε στο Fort 
William.

5η ημέρα:  GLENCOE - LOCH LOMONT - TROSSACKS  
NATIONAL PARK - ΓΛΑΣΚΏΒΗ NIGHT OUT 
Επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο μας και οδεύουμε προς τη Loch Lo-
mont, τη μεγαλύτερη λίμνη της Βρετανίας. Διασχίζουμε το Εθνικό 
Πάρκο Trossacs, όπου η θεαματική και μοναδική άγρια φύση του 
Εθνικού Πάρκου θα σου χαρίσουν εικόνες απίστευτης ομορφιάς 
που θα σε συνεπάρουν! Εδώ είναι και το σπίτι για πολλά είδη ζώων, 
όπως για σκίουρους, κάστορες, ακόμα και για αετούς. Οδέυουμε 
προς τη Γλασκώβη, όπου θα διανυκετρεύσουμε. Φυσικά δεν θα 
χάσουμε την ευκαιρία να νυχτοπερπατήσουμε την πόλη!

6η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
Σήμερα ξεκινάμε την ξενάγησή μας από την κεντρική πλατεία 
George, όπου θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. Εκεί 
βρίσκονται το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, υπέροχα βικτωριανά 
κτίρια, αλλά και ο Καθεδρικός Ναός, ένα υπέροχο δείγμα γοτθικής 
αρχιτεκτονικής. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη περιοχή των 
Αγγλικών λιμνών στο Γουίντερμιρ, που είναι ένα από τα ωραιότερα 
παραλιακά θέρετρα, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη λίμνη του 
Εθνικού πάρκου Λέικ Ντίστρικτ. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε 
προς το Μάντσεστερ όπου θα διανυκτερεύσουμε.

7η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Νωρίς το πρωί κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο για να
πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Ένα ταξίδι, που όσοι το ζήσουν,
θα κερδίσουν τις πιο όμορφες αναμνήσεις, θα ζήσουν έντονες
στιγμές, μα πάνω από όλα θα κάνουν μοναδικές φιλίες! Cheers
λοιπόν σε όλους τους ανήσυχους ταξιδιώτες!

H διαμονή μας στο Εδιμβούργο γίνεται στο Melville Castle

- Πτήση για Εδιμβούργο και απευθείας επιστροφή από Μάντσεστερ
- Διαμονή στο Εδιμβούργο σε μεσαιωνικό πολυτελές κάστρο
- Κρουαζιέρα στη λίμνη Loch Ness
- Trossacs National Park
- Ghost tour
- Επίσκεψη σε αποστακτήριο ουίσκι
- Highland games



ΛΟΝΔΙΝΟ...Η πόλη με τις ατελείωτες εμπειρίες

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Μ. Βρετανίας. Μετά την παραλαβή των αποσκευών, θα γνωρίσετε 
τον Σάκη τον τοπικό μας φίλο και επίσημο ξεναγό στο Λονδίνο. Θα 
ξεκινήσουμε αμέσως με το λεωφορείο περιήγηση στην πόλη. Θα 
ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το Kensington, το φημισμένο Harrod’s 
και το πανέμορφο Hyde Park με τα ανάκτορα του Κένσινγκτον. Έπειτα 
θα δούμε την περίφημη «Μαρμάρινη Αψίδα» (Μarble Arch) που 
αποτελεί το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο της πόλης και την πλατεία 
Τραφάλγκαρ από την οποία διακρίνεται το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, 
τόπος διαμονής της Βασίλισσας Ελισάβετ. Συνεχίζουμε περνώντας 
από το Κοινοβούλιο που στεγάζει την Βουλή των Κοινοτήτων και την 
Βουλή των Λόρδων και θα θαυμάσουμε το πιο αναγνωρίσιμο σημείο 
της πόλης το φημισμένο Μπίγκ Μπέν. Στάση για λίγο στον πύργο του 
Λονδίνου και στη συνέχεια επίσκεψη στην οικονομική καρδιά της 
πόλης, το Σίτυ με το Χρηματιστήριο, την τράπεζα της Αγγλίας και τον 
αριστουργηματικό καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Στην συνέχεια 
θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας το Holiday Inn Kensigton. Θα 
προσπαθήσουμε αυτή γνωριμία να είναι ικανή να σας κατατοπίσει 
για το υπόλοιπο της παραμονης σας στην πρωτεύουσα της γηραιάς 
Αλβιωνας.
 
2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
COVENT GARDEN.
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και θα επισκεφτούμε 
το περίφημο Βρετανικό μουσείο. Είναι το διασημότερο αξιοθέατο της 
μεγάλης Βρετανίας με 6.04 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο και 
το αρχαιότερο εθνικό μουσείο. Βέβαια είναι διάσημο και γιατί έχει 
πολλές αντιπαραθέσεις λόγω της άρνησης να επιστρέψει εκθέματα 
στις χώρες προέλευσής  τους. Φυσικά θα επισκεφθούμε την ελληνική 
πτέρυγα που φιλοξενούνται τα γλυπτά του Παρθενώνα αλλά και την 
αιγυπτιακή πτέρυγα με τις γνωστές μούμιες,τον πάπυρο 10808 και 
άλλα ιστορικά εκθέματα. Στην συνέχεια θα εξερευνήσουμε μια απο 
τις πιο πολυσύχναστες και χαρακτηριστικές περιοχές του Λονδίνου, 
το Covent Garden. Πλανόδιοι μουσικοί, καλλιτέχνες, όμορφες 
βικτωριανες αγορές, υπέροχα μικρά μαγαζάκια, όμορφα εστιατόρια 
και διάσημα θέατρα συνθέτουν το ψηφιδωτό αυτής της πλευράς της 
πόλης. Η επίσκεψη μας θα ολοκληρωθεί νωρίς το μεσημέρι, όμως 
εσείς μπορείτε αν επιθυμείτε, να παραμείνετε και να εξερευνήσετε 
την αγορά του Covent Garden, σαν γνήσιοι Λονδρέζοι.

3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΩ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ  
ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ (προαιρετικά)
Σήμερα μπορείτε να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας με τον τρόπο που 
επιθυμείτε. Μην διστάσετε να πάρετε πληροφορίες από τον τοπικό 
σας φίλο! Είναι τόσα τα αξιοθέατα που πρέπει να επιλέξετε..μουσείο 
Φυσικής ιστορίας, Εθνική πινακοθήκη, London Eye κα. Μπορείτε 
επίσης να μας ακολουθήσετε σε μια επίσκεψη στο πασίγνωστο 
μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ, το καλύτερο 
στο είδος του. Γνωρίστε και φωτογραφηθείτε με τις διασημότερες 
φιγούρες του Hollywood αληθινές ή φανταστικές και με κάθε 
είδους παγκόσμιους celebrities! Το μεσημέρι ετοιμάσαμε για εσάς 
μια προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση με προορισμό την 
πόλη του Γκρίνουιτς όπου μπορείτε να επισκεφτείτε και το περίφημο 
αστεροσκοπείο. Το απόγευμα επιστροφή μέσω των καναλιών του 
Κάναρι Γουάρφ, στο Λονδίνο, με τον μοναδικό υπέργειο σιδηρόδρομο 
DLR. Στην εκδρομή περιλαμβάνεται και  ολοήμερο εισιτήριο για τα 
μέσα μεταφοράς στο Λονδίνο.

4η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΞΦΟΡΔΗ 
ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ
Σήμερα ακολουθήστε μας στην ολοήμερη εκδρομή, σε μια γνωριμία με 
τις κοντινές στο Λονδίνο κομητείες. Aφού διασχίσουμε την κομητεία του 
Μπακιγχαμσαιρ, πρωτος μας σταθμός θα είναι η Οξφόρδη, πασίγνωστη 
πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής εκπαίδευσης και σκέψης. 
Θα επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Balliol (www.balliol.ox.ac.uk), 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, θα φτάσουμε 
στο πανέμορφο και γραφικό Στράτφορντ άπον Ειβον, χτισμένο στις 
όχθες του Avon, την πόλη που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. 
Οι γραφικες οχθες του ποταμού, τα βικτωριανα σοκάκια, τα ξυλόγλυπτα 
σπίτια του 16ου αιώνα και η εκκλησία της Αγίας Τριάδας όπου έχει ταφεί 
ο Σαιξπηρ, θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς 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 η παμπ της 
γραφικής κωμόπολης.

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ DATCHET 
ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Η τελευταία μας ημέρα δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτη, γιατί ενώ οι 
περισσότερες πτήσεις από Λονδίνο είναι νωρίς το πρωί, εμείς επιλέξαμε την 
απογευματινή. Έχοντας λοιπόν χρόνο, παίρνουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο 
και πηγαίνουμε στο Βασιλικό Ουίνδσορ, για να γνωρίσουμε τη μόνιμη 
κατοικία, τα τελευταία 860 χρόνια, της Βασιλικής οικογένειας. Σε απόσταση 
μιας ώρας από το Λονδίνο θα σας μεταφέρουμε στην αγαπημένη από τις 
επίσημες βασιλικές κατοικίες, αυτή του κάστρου του Windsor. Αφού πρώτα 
γνωρίσουμε το μαγευτικό χωριό Datchet, εκεί που στα 1215, υπογράφτηκε 
η περίφημη Magna Carta, 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 
του Order of Garter, οι αίθουσες υποδοχής του Βασιλιά και της Βασίλισσας 
και ο διάδρομος του Αγίου Γεωργίου, είναι μόνο μερικά από τα σημεία 
που θα επισκεφθούμε. 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. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

- Μόνο απευθείας πτήσεις με ιδανικά ωράρια πτήσεων 
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων 
- Διαμονή στο κεντρικό Holiday Inn London Kensington High St. 4*
- Ελληνας τοπικός ξεναγός μόνιμος κάτοικος Λονδίνου

ΛονδίνοΟξφόρδη

Πύργος Ουίνδορ

Holiday Inn London Kensington High St. 4*
Η διαμονή στο Λονδίνο δεν είναι κάτι ιδιαίτερα εύκολο, ιδίως την περίοδο 
αυτή. Εμείς έχουμε κάνει ειδική συμφωνία με το πολυτελές ξενοδοχείο 
Holiday Inn Kensington το οποίο βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, έχει στα 
150μέτρα υπόγειο σταθμό, διαθέτει κοινόχρηστους χώρους όπως πισίνα και 
spa και δωμάτια 4*.

25/9, 9 & 24/10 
25/11
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ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση 
για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο ‘Schiphol’ και γνωριμία με 
τον Γιάννη, μόνιμο κάτοικο του Άμστερνταμ, ο οποίος θα είναι μαζί 
μας, θα μας ξεναγήσει και θα φροντίσει να γνωρίσουμε όπως πρέπει 
την υπέροχη αυτή πόλη. Κατά την μετάβαση μας στο ξενοδοχείο θα 
πάρουμε τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και θα τακτοποιηθούμε 
στα δωμάτια. Το απόγευμα με την καθοδήγηση του τοπικού μας συνοδού 
μπορείτε να κάνετε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Αξίζει να δείτε 
, τους πάγκους με τους πλανόδιους ανθοπώλες που πουλάνε τουλίπες 
από το Άμστερνταμ, τη λουλουδαγορά Σίγκελ, τα φωτισμένα κανάλια, 
τα αμέτρητα ποδήλατα και να απολαύσετε τις λατέρνες που γεμίζουν 
με μουσική τους δρόμους. Προτείνουμε επίσης να μας ακολουθήσετε 
σε μια προαιρετική κρουαζιέρα στα όμορφα κανάλια της πόλης. Τα 
πλοιάρια αυτά που αποτελούν μέρος της αστικής συγκοινωνίας θα σας 
δώσουν τη δυνατότητα να διασχίσετε τα κανάλια και να γνωρίσετε και να 
φωτογραφίσετε τα πλοιάρια-κατοικίες που βρίσκονται στις όχθες.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Ύστερα από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα περιηγηθούμε στην 
πρωτεύουσα της Ολλανδίας, που επιπλέει στη θάλασσα. Το σκηνικό 
της πόλης συνθέτει την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου 
που με την πολυπολιτισμικότητά των κατοίκων της και την ποικιλία των 
γεύσεων που προσφέρουν τα εστιατόρια της, την έχουν καταστήσει 
μια από τις γνωστότερες και ωραιότερες μητροπόλεις της Ευρώπης. 
Θα ξεκινήσουμε με μια πανοραμική περιήγηση από το ιστορικό κέντρο, 
το οποίο οριοθετείται από τρία ημικυκλικά τεχνητά κανάλια, οι όχθες 
των οποίων ενώνονται με 400 μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες για 
να δούμε μεταξύ άλλων τον παραδοσιακό μύλο του Ρέμπραντ, το 
εντυπωσιακό στάδιο «Αρένα», το Βασιλικό μουσείο Rijksmuseum, το 
οποίο είναι σ’ ένα γοτθικό παλάτι του 1885 και φιλοξενεί τα πιο γνωστά 
έργα ζωγραφικής της χώρας. Μη ξεχνάμε πως οι Ρέμπραντ, Βερμέερ, 
Φρανς Χαλς, ο τραγικός ζωγράφος του 19ου αιώνα και υστερότερος 
μάγος της οραματικής ζωγραφικής Πιέτ Μοντριάν, ήταν όλα παιδιά 
της Ολλανδίας. Θα συνεχίσουμε με τη πανύψηλη Δυτική εκκλησία, το 
μοναδικό παλάτι του βασιλιά και τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα αξιοθέατα 
του κέντρου. Το απόγευμα στον ελεύθερο χρόνο σας, απολαύστε έναν 
καφέ στα περίφημα Brown Café και δοκιμάστε μεταξύ άλλων ψητό ψωμί 
από το Σουρινάμ, αγοράστε παλιές μάσκες από την Ιάβα και υφάσματα 
στον αργαλειό από το Μαρόκο.

3η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - MARKEN & VOLENDAM 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τα γνωστά χωριά Marken και 
Volendam, που έχουν διατηρήσει τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα 
και βρίσκονται στις όχθες της άλλοτε λιμνοθάλασσας Ζοιντρζε. Θα 
κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια του ομώνυμου χωριού, όπως και 
στο γραφικό λιμανάκι του Volendam. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής 
θα επισκεφθούμε ένα μύλο και ένα παραδοσιακό τυροκομείο, όπου θα 
μας εξηγήσουν πως φτιάχνονται τα τυριά και στη συνέχεια θα έχουμε τη 
δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Το απόγευμα, επιστροφή 
στο Άμστερνταμ. Το βράδυ μην παραλείψετε μια Late Night βόλτα στη 
φημισμένη Red Light Distric!

4η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΝΤΕΛΦ - ΧΑΓΗ 
Αναχώρηση προαιρετικά για το Ντέλφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του 
Ολλανδικού κράτους. Συνεχίζουμε για τη Χάγη, έδρα των Διεθνών 
Δικαστηρίων και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο «Παλάτι 
της Ειρήνης», καθώς και τη μεγαλύτερη παραλία της χώρας την “Schev-
eningen”. Το απόγευμα επιστροφή στο Άμστερνταμ.

5η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ για 
την απ’ ευθείας πτήση της επιστροφής μας.

Απευθείας πτήσεις

Άμστερνταμ

Ντέλφ

Άμστερνταμ

Χάγη

HOTEL OΖΟ 4*
Το ‘Αμστερνταμ είναι μια πόλη που έχει υψηλή τουριστική περίοδο 10μήνες το χρόνο! Αυτό δημιουργεί δυσκολία στις επιλογές διαμονής. Εμείς 
επιλέξαμε το ξενοδοχείο Ozo 4* το οποίο βρίσκεται 1χλμ από το Amsterdam Arena και 10λ από το κέντρο και διαθέτει αρκετούς κοινόχρηστους 
χώρους και άνετα δωμάτια. Είναι μια λύση με καλή αναλογία τιμής – ποιότητας. Δείτε λεπτομέρειες στο www.ozohotelamsterdam.com.

9 & 25/10 
19/11
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7 ΗΜΕΡΕΣ

Η ομάδα μας έχει ταξιδέψει ήδη αρκετές φορές στην Ισλανδία. Όπως και να το κάνουμε νιώθει αυτοπεποίθηση για το ταξίδι που σου έχει ετοιμάσει. 
Ένα ταξίδι διαφορετικό από αυτά που έχεις ίσως συνηθίσει. Εάν έχεις γυρίσει σχεδόν όλη την Ευρώπη και θέλεις να δεις κάτι διαφορετικό στη 
Γηραιά ήπειρο, τότε η Ισλανδία είναι ο προορισμός σου. Παρόλο που βρίσκεται στην Ευρώπη, τίποτα δεν τη θυμίζει. Θα επισκεφθούμε τοποθεσίες, 
που μεταξύ μας, δεν θα μπορέσεις με τίποτα να συγκρατήσεις τα ονόματά τους καθώς θυμίζουν γλωσσοδέτες, αλλά θα τα θυμάσαι για πολύ καιρό, 
γιατί οι εικόνες που θα δεις θα σε εντυπωσιάσουν.

- Mεταφορές με ειδικό monster truck σε μη προσβάσιμες περιοχές
- 1 διανυκτέρευση στο ορεινό Landmannalaugar στο μοναδικό καταφύγιο
- Ισλανδικό barbeque
- Θερμές πηγές Highlands
- Whale spotting
- Πεζοπορία σε παγετώνα

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ - BLUE LAGOON 
Ξεκινάμε αναχωρώντας είτε από την Αθήνα, είτε από τη 
Θεσσαλονίκη, είτε από τη Λάρνακα προς την πρωτεύουσα της 
Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ. Από το αεροδρόμιο θα μας παραλάβει 
ο local friend, ένας από τους πιο ευχάριστους Ισλανδούς που θα 
γνωρίσετε. Κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας βρίσκεται ένα 
από 25 θαύματα της φύσης, το Blue Lagoon. Πρόκειται για ιαματικά 
λουτρά στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις του κόσμου. Υπάρχουν 
πισίνες σχεδόν παντού στην Ισλανδία. Αυτό δεν είναι υπερβολή. 
Κάθε πόλη, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή, έχει μια πισίνα. Και κάθε 
πισίνα, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή είναι, έχει υδρομασάζ. Ακόμη 
πιο αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότερες από αυτές τις πισίνες 
θερμαίνονται γεωθερμικά. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι οι 
πισίνες στην Ισλανδία εξυπηρετούν έναν πολύτιμο πολιτιστικό σκοπό. 
Κατά τη διάρκεια των μακρών, σκοτεινών χειμώνων και ιδιαίτερα 
στις απομακρυσμένες πόλεις και τα χωριά που βρίσκονται μακριά 
από την πρωτεύουσα, όπου δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις, οι πισίνες 
γίνονται σημεία συνάντησης για τους φίλους και την οικογένεια. 
Έτσι, πριν καλά καλά φτάσεις στην Ισλανδία, θα ¨εγκλιματιστείς” 
στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των ντόπιων. Στο Blue la-
goon, σε αυτό το σπα της ηφαιστειακής γης, θα αναζωογονηθείς, 
πίνοντας το smoothie σου, φορώντας τη μάσκα προσώπου σου, ενώ 
ταυτόχρονα θα απολαμβάνεις την εκπληκτική θέα του παγωμένου 
τοπίου.Μόλις χαλαρώσεις αρκετά, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο, 
όπου ο τοπικός μας φίλος, στη διαδρομή προς το ξενοδοχείο θα 
μας δωσει τις πρώτες πληροφορίες για την υπέροχη χώρα του. Το 
βράδυ φυσικά δεν θα μείνουμε μέσα. Θα πάμε σε ένα από τα πολλά 
μαγαζιά του νησιού, για να γνωριστούμε μεταξύ μας καλύτερα!

2η ημέρα: WHALE SPOTTING - REYKJAVIK CITY TOUR 
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Ισλανδία έχει γίνει ένας από τους 
κορυφαίους προορισμούς spotting φαλαινών στην Ευρώπη. Από ένα 
ταξίδι στην Ισλανδία, δεν θα μπορούσε να λείπει το Βόρειο Σέλας, 
οι θερμές πηγές, οι παγετώνες, αλλά και η παρακολούθηση των 
φαλαινών. Κατευθυνόμαστε προς το Παλιό Λιμάνι στο κέντρο του 
Ρέικιαβικ, από όπου θα ξεκινήσουμε. Οι φάλαινες που μπορούμε να 
εντοπίσουμε στην περιηγήσή μας στον κόλπο Faxaflói είναι κυρίως 
4 τύποι φαλαινών. Ο οδηγός θα σε βοηθήσει να τα εντοπίσεις, αλλά 
θα σου ζητηθεί και η βοήθειά σου. Εδώ θα θέλαμε να σημειώσουμε 
ότι ακολουθείται ο κώδικας δεοντολογίας της IceWhale για την 
υπεύθυνη παρακολούθηση των φαλαινών, καθώς υπάρχει μεγάλος 
σεβασμός για την άγρια   φύση στον κόλπο. Αφήνουν τις φάλαινες 
να μας πλησιάσουν, αλλά κρατούν κάποια απόσταση ώστε να 
μην ενοχλήσουμε την καθημερινότητά τους. Το απόγευμα όποιος 
θέλει μπορεί με τον τοπικό μας φίλο, να κάνει μια περιήγηση στα 
κυριότερα αξιοθέατα της πόλης, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και 
πολλά, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, καθώς πιστεύουμε ότι 
παντού υπάρχει κάτι που θα σου αρέσει, όπως π.χ η εκκλησία Hallgri-
mur, ο σχεδιασμός της οποίας είναι εμπνευσμένη από τα απόκοσμα 
τοπία της Ισλανδίας. Τα πανέμορφα πολύχρωμα κτίρια της πόλης, με 
την ιδιαίτερη αρχιτεκτονικής τους, σίγουρα θα σου τραβήξουν την 
προσοχή και θα βγάλεις όμορφες φωτογραφίες.

3η ημέρα: PINGVELLIR - GULLFOSS - GEYSIR - ΙΣΛΑΝΔΙΚΟ BBQ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 
Ύστερα από ένα καλό πρωινό, επιβιβαζόμαστε στο λεγόμενο monster truck. 
Πρόκειται για ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα με με μεγάλη διάμετρο τροχών 
κι ενισχυμένο κινητήρα, για να “αντέξει” να ανταπεξέλθει σε παγετώνες 
και ηφαίστεια, καθώς σήμερα οδεύουμε προς τα υψίπεδα της Ισλανδίας. Η 
πρώτη μας στάση θα γίνει σε ένα super market, από όπου θα εφοδιαστούμε 
κάποιες προμήθειες για τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζουμε προς το Thing-
vellir, στο νότιο τμήμα της Ισλανδίας, όπου οι τεκτονικές πλάκες της Βόρειας 
Αμερικής και της Ευρασίας συναντώνται ή μάλλον απομακρύνονται η μία 
από τον άλλη. Κατά μία έννοια, μπορεί να ειπωθεί ότι η Ισλανδία είναι ένα 
είδος γέφυρας μεταξύ των ηπείρων λόγω αυτής της μοναδικής θέσης στο 
Mid-Atlantic Ridge. Οι μεγάλες δυνάμεις των τεκτονικών πλακών μπορούν 
να φανούν στο μοναδικό περιβάλλον του Thingvellir και ήταν μεταξύ των 
κριτηρίων που οδήγησαν στην καταχώρηση του Thingvellir στον κατάλογο 
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί έχει δημιουργηθεί 
ένα πανέμορφο φαράγγι μέσα στο οποίο θα περπατήσουμε. Το συγκεκριμένο 
σημείο χρησιμοποιήθηκε σαν τοποθεσία του Game Of Thrones. Ρίχνουμε 
μια γρήγορη ματιά σε ένα από τα παλαιότερα κοινοβούλια του κόσμου 
και ξεδιψάμε πίνοντας νερό σε έναν από τους πιο αναζωογονητικούς 
καταρράκτες της χώρας. Ακολουθεί μια στάση στα Γκέιζερ, όπου το νερό 
εκτοξεύεται με τη μορφή πίδακα από το έδαφος, καυτό και ορμητικό, 
δημιουργώντας πανέμορφες εικόνες. Ακολουθεί γρήγορο φαγητό σε ένα 
από τα τελευταία μέρη “εντός πολιτισμού” και στη συνέχεια οδεύουμε προς 
τα Highlands. Επόμενη στάση σε μια μαγευτική τοποθεσία, όπου θα έχουμε 
πανοραμική θέα ενός ηφαιστείου ακριβώς από κάτω μας, ενώ μπροστά 
μας θα ξετυλίγονται οι κορυφογραμμές και τα ηφαίστεια της Βόρειας 
Ισλανδίας. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε ποτάμια και κοιλάδες, προκειμένου 
να φτάσουμε στο Landmannalaugar, ένα οργανωμένο καταφύγιο… στη μέση 
του πουθενά! Αν δεν έχεις ομαδικό πνεύμα, τότε λυπούμαστε αλλά αυτό 
το ταξίδι δεν είναι για σένα. Αν πάλι είσαι, τότε η διαμονή στο καταφύγιο, 
είναι κάτι που θα σε συναρπάσει! Αν πάντα ζήλευες εικόνες από μια παρέα 
σε ένα ξύλινο lodge, να πίνει ζεστό καφέ και να περνάει ωραία, εδώ θα το 
ζήσεις κι εσύ. Σχετικά οργανωμένο, με αυτόνομη κουζίνα, θέρμανση, ζεστό 
νερό και μπάνιο, βρίσκεται εκεί πολλά χρόνια, χωρίς να έχει ποτέ την πόρτα 
του κλειδωμένη, έτσι ώστε σε περίπτωση χιονοθύελλας, να μπορεί κανείς 
να μπει μέσα για να προστατευτεί. Μετά την άφιξη και την τακτοποίηση, 
ετοιμάζουμε τα κάρβουνα για ένα παραδοσιακό ισλανδικό BBQ. Όλοι θα 
βοηθήσουμε στη διαδικασία προετοιμασίας του φαγητού, γιατί όπως είπαμε 
θα χρειαστεί να συμβιώσουμε ως ομάδα! Μπύρες, κρασί και κουβεντούλα, 
χαζεύοντας το χιονισμένο τοπίο τριγύρω μας, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα 
μπούμε μέσα στην φυσική μας πισίνα. Και που ξέρεις! Ίσως σταθείς τυχερός 
και να δεις το Βόρειο Σέλας. Άλλωστε όσο απομακρυνόμαστε από την πόλη, 
τόσο πιο πολλές πιθανότητες υπάρχουν να δεις το εκπληκτικό αυτό φυσικό 
φαινόμενο! Η Ισλανδία, φημίζεται για τις θερμές πηγές της και στο καταφύγιο 
υπάρχει μία από αυτές. Φαντάσου λοιπόν εσένα να είσαι στη θερμή πηγή, 
να απολαμβάνεις τη μπύρα σου στους 40 βαθμούς με 0 βαθμούς Κελσίου 
τριγύρω.

Βόρειο Σέλας
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4η ημέρα: ΠΡΩΙΝΗ ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ  
HEKLA - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ SELJALANDSFOSS - REYNISFJARA BLACK 
SAND BEACH - VÍK 
Ξυπνάμε το πρωί μέσα στη χιονισμένη πεδιάδα και ετοιμάζουμε το 
πρωινό μας εκεί. Εάν θέλεις να κάνεις μια πρωινή θεραπευτική βουτιά 
στις θερμές πηγές, μπορείς. Εάν το επιτρέψει ο καιρός θα κάνουμε μια 
σύντομη πεζοπορία στη γύρω περιοχή. Φεύγουμε από το καταφύγιο, 
διασχίζουμε και πάλι τα Highlands, αντίστροφα αυτή τη φορά, με πρώτη 
στάση το ηφαίστειο Χέκλα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. Η 
συνέχεια θα μας βρει να κατηφορίζουμε πιο νότια, όπου θα αντικρίσουμε 
το σεληνιακό τερέν της Ισλανδίας. Κάνουμε μία στάση το Seljaland-
sfoss, όπου θα βγούμε μαγευτικές φωτογραφίες και θα ζήσουμε την 
εμπειρία του να περπατάς ακριβώς πίσω από έναν καταρράκτη! Μετά 
από ένα μεσημεριανό γεύμα “στο πόδι” θα φτάσουμε σε ένα από τα πιο 
γραφικά μέρη της Ισλανδίας, το Solheimasandur, όπου θα θαυμάσουμε 
μια απέραντη παραλία μαύρης ηφαιστειακής άμμου. Εκεί το 1973, ένα 
αεροσκάφος DC του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών 
έβγαλε καύσιμα και συνετρίβη στη μαύρη παραλία, στη νότια ακτή της 
Ισλανδίας. Ευτυχώς, όλοι σε αυτό το αεροπλάνο επέζησαν. Τα ερείπια 
παραμένουν στην άμμο πολύ κοντά στη θάλασσα. Το τοπίο αυτού του 
λευκού εγκαταλειμμένου αεροπλάνου στην εντελώς μαύρη άμμο είναι 
σουρεαλιστικό και το τοπίο γύρω είναι εκπληκτικό. Αν μας το επιτρέψουν 
οι καιρικές συνθήκες θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε προς τα εκεί. 
Μετακινούμαστε ακόμη πιο νότια, στην πιο διάσημη μαύρη παραλία της 
Ισλανδίας, τη Reynisfjara για να αντικρίσουμε τα κύματα του παγωμένου 
Ατλαντικού και να περπατήσουμε στην παραλία. Εκεί πολύ πιθανόν 
να δεις κομμάτια από παγόβουνα, που θα σε δελεάσουν να ανέβεις 
σε κάποια από αυτά για μια ομολογουμένως εξαιρετική φωτογραφία. 
Προσοχή όμως! Δεν ενδείκνυται, γιατί δεν είναι ό,τι πιο ασφαλές.

5η ημέρα: ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ SVINAFELLSJÖKULL - ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΕ 
ΠΑΓΕΤΩΝΑ - GLACIER BOAT 
Η μέρα ξεκινάει με πρωινό στο ξενοδοχείο και συνέχεια της πορείας 
μας προς το Νότο. Η πρώτη μας στάση θα είναι στον παγετώνα Svin-
afellsjökull. Εκεί θα δούμε την απέραντη έκταση που καταλαμβάνει, 
ενώ οι πιο ενεργοί ταξιδιώτες θα μπορέσουν, προαιρετικά, να πάρουν 
μάθηματα πεζοπορίας επάνω στον παγετώνα, μαθαίνοντας πώς να 
χρησιμοποιούν σωστά τον εξοπλισμό! Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε 
προς το Jökulsárlón, όπου θα έχεις τη δυνατότητα να πλεύσεις ανάμεσα 
στα τεράστια παγόβουνα. Στο σκάφος θα μπορέσεις να δοκιμάσεις πάγο 
1000 ετών και εάν είσαι τυχερός ίσως δείς μερικές φώκιες. Ο αγγλόφωνος 
οδηγός θα σου εξηγήσει για τη γεωλογία της περιοχής και τα γεγονότα 
της λιμνοθάλασσας. Επιστρέφουμε στο Vik, όπου θα διανυκτερεύσουμε. 
Αν δεν έχεις δει ακόμα το Βόρειο Σέλας, μην απογοητεύεσαι! Είναι 
φυσικό φαινόμενο και σίγουρα δεν μπορούμε να σου υποσχεθούμε ότι 
θα το δεις. Αλλά έως τώρα, όσες φορές ταξιδέψαμε εκεί, σταθήκαμε 
τυχεροί και το θαυμάσαμε.

6η ημέρα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ REYKJAVIK 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας και μαζέψουμε τα πράγματα μας, ξεκινάμε 
για την επιστροφή στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ. Αυτό 
δεν σημαίνει φυσικά ότι η ημέρα μας δεν θα έχει όμορφες στάσεις. 
Το απόγευμα μας βρίσκει στο ξενοδοχείο, ενώ το βράδυ θα έχουμε 
την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τη νυχτερινή ζωή της πόλης και να 
αποχαιρετήσουμε το νησί, όπως του αρμόζει.

7η ημέρα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του Keflavik, ώστε να 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Οι εικόνες και οι εμπειρίες που 
ζήσαμε κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού θα είναι τόσο έντονες, που 
κανείς από εμάς δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στην δουλειά του με 
ευκολία!

Καταρράκτης Seljalandfoss

Blue Lagoon

ΙΣΛΑΝΔΙΑ - BLUE LAGOON - WHALE SPOTTING - REYKJAVIK CITY TOUR - PINGVELLIR - GULLFOSS 
GEYSIR  - ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ HEKLA - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ SELJALANDSFOSS - REYNISFJARA BLACK SAND BEACH 

VIK - ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ SVINAFELLSJÖKULL - ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΕ ΠΑΓΕΤΩΝΑ - GLACIER BOAT 

Η παρέα μας με το μεταφορικό μας μέσο, το Monstertrack
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8 ΗΜΕΡΕΣ

Η Ιρλανδία είναι μια χώρα που βρίσκεται στον κατάλογο με τα μέρη που θέλουν να επισκεφθούν ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Εάν είσαι ένας από 
αυτούς τότε συγχαρητήρια! Επέλεξες μια φοβερή χώρα με εκπληκτικά τοπία, γραφικές πόλεις, φιλικούς ανθρώπους και πολύ, πάρα πολύ πράσινο! 
Φυσικά, όλα αυτά αποτέλεσαν σημαντικά κριτήρια για να γυριστούν εδώ σκηνές για ταινίες, όπως o Χάρι Πότερ, o Braveheart, Saving Private Ryan, 
αλλά και για τη σειρά Game of Thrones. Μπορεί να μοιάζει με μια μικρή χώρα, αλλά η λίστα των αξιοθέατων είναι μεγάλη, που κανονικά χρειάζεσαι 
εβδομάδες για να τα δεις όλα. Σε μια εβδομάδα όμως θα δεις αρκετά, που θα επιβεβαιώσουν ότι το ταξίδι σου στην Ιρλανδία, ήταν μια πάρα πολύ 
καλή επιλογή!

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟ - BELFAST - PUB CRAWLING
Σήμερα συγκεντρωνόμαστε στο αεροδρόμιο και αναχωρούμε για 
την πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο με απευθείας πτήση. Η 
Ιρλανδία είναι μια χώρα – νησί που συγκαταλέγεται στις πλουσιότερες 
χώρες του κόσμου. Οι Ιρλανδοί είναι ένας λαός φιλόξενος, ανεξάρτητος, 
δυναμικός και πάντα πρόθυμος να σε βοηθήσει εάν χρειαστείς κάτι. 
Μόλις παραλάβουμε τις αποσκευές, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και 
κατευθυνόμαστε προς το Μπέλφαστ, όπου και θα διανυκτερεύσουμε. 
Μόλις τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, βγαίνουμε μία πρώτη βόλτα στην 
πόλη. Από σήμερα μπαίνουμε για τα καλά στο κλίμα και γινόμαστε ένα 
με τους ντόπιους, αλλά και μεταξύ μας με pub crawling! Η νυχτερινή 
ζωή του Μπέλφαστ είναι συχνά δυνατή και πάντα διασκεδαστική. Από τις 
παραδοσιακές παμπ μέχρι τα κομψά κοκτέιλ μπαρ, πολλά έχουν ζωντανή 
μουσική και νιώθεις αμέσως τα θετικά vibes της πόλης! Εδώ βρίσκεται η 
δημοφιλής παμπ Crown Liquor Saloon, που χρονολογείται από το 1880 
και ανήκει στον Οργανισμό Προστασίας Αρχαιοτήτων. Διακοσμημένη με 
ξύλο, μάρμαρο και περίτεχνα βιτρό, αποτελεί μια από τις πιο όμορφες 
και ιδιαίτερες γωνιές της πόλης. Έτσι, απόψε θα σας πάμε σε 3-4 παμπ 
για να πάρετε μια καλή δόση του τι σημαίνει νυχτερινή διασκέδαση στην 
Ιρλανδία.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ BELFAST - TITANIC MUSEUM - GIANTS  CAUSEWAY 
DERRY
Το Μπέλφαστ είναι η πρωτεύουσα και, ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη πόλη 
της Βορείου Ιρλανδίας. Μια πρώην βιομηχανική δύναμη με ταραγμένο 
παρελθόν, που μεταμορφώθηκε σε μια αξιόλογη πόλη. Ξεκινάμε την 
ξενάγησή μας τα κορυφαία αξιοθέατα της πόλης, όπως ο Πύργος του 
Ρολογιού, που λόγω καθίζησης, γέρνει ελαφρώς. Συνεχίζουμε προς τα 
όμορφα παλιά κτίρια της όπερας, του δημαρχείου και της κεντρικής 
τράπεζας της Β. Ιρλανδίας. Κανένας επισκέπτης δεν φεύγει από το 
Μπέλφαστ χωρίς να μάθει κάτι για τον Τιτανικό, ο οποίος συνδέεται 
τόσο στενά με το Μπέλφαστ που υπάρχει μια ολόκληρη γειτονιά με το 
όνομά του. Τα ναυπηγεία όπου κατασκευάστηκε ο Τιτανικός είναι τώρα 
μέρος της Τιτάνικης Συνοικίας. Στο κέντρο της βρίσκεται το εκπληκτικό, 
αστεροειδές οικοδόμημα του , ένα υπερσύγχρονο μουσείο πολυμέσων 
που έχει γίνει το νούμερο ένα τουριστικό αξιοθέατο της πόλης. Γύρω 
από αυτό υπάρχουν αρκετές άλλες τοποθεσίες που συνδέονται με τον 
Τιτανικό, ενώ τα πρώην γραφεία της εταιρείας ναυτιλιακής εταιρίας Har-
land & Wolff είναι τώρα μέρος του ξενοδοχείου Titanic. Συνεχίζουμε 
για την Ακτή των Γιγάντων (Giants Causeway), μνημείο της παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Το Causeway του Giant είναι εντυπωσιακό. 
Είναι τόσο μοναδικό στην εμφάνισή του που είναι δύσκολο να πιστέψεις 
ότι είναι πραγματικό. Μια έκταση ακτογραμμής με τέλεια σχηματισμένες 
εξαγωνικές στήλες, όλες συναρμολογημένες στην άκρη του νερού. Αυτός 
ο εντυπωσιακός σχηματισμός βράχων είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
και ατμοσφαιρικά τοπία της Ιρλανδίας. Μόλις το δεις, θα καταλάβεις γιατί 
οι αρχαίοι πίστευαν ότι το Causeway δεν ήταν δημιούργημα της φύσης, 

αλλά ότι το κατασκεύασαν γίγαντες! Η αλήθεια είναι όμως ότι ένα σπάνιο 
γεωλογικό φαινόμενο, που διαμορφώθηκε πριν από 60 εκατ. χρόνια και 
αποτελείται από 40.000 πολυγωνικές κολώνες από βασάλτη. Στο κέντρο 
επισκεπτών της περιοχής προβάλλεται ένα φιλμ που περιγράφει πώς 
δημιουργήθηκε, τις γεωλογικές ιδιαιτερότητες, αλλά και τους ποικίλους 
μύθους που συνδέονται με την περιοχή. Συνεχίζουμε προς το London-
derry όπου θα διανυκτερεύσουμε.

3η ημέρα: DERRY - CONNEMARA - KYLEMORE ABBEY - GALWAY
Σήμερα μετά το πρωινό, κατευθυνόμαστε προς τη Connemara. Θα 
διασχίσουμε δρόμους κατά μήκος της ακτογραμμής της χερσονήσου, 
γύρω από τους όρμους αυτής της εκπληκτικής έκτασης της ακανθώδους 
δυτικής ακτής της Ιρλανδίας. Το εντυπωσιακά όμορφο εσωτερικό 
του Connemara, είναι ένα καλειδοσκόπιο μοναχικών κοιλάδων και 
λαμπερών μαύρων λιμνών. Στην καρδιά της βρίσκονται τα βουνά 
Maumturk και οι κορυφές της οροσειράς Twelve Bens, με ένα δίκτυο 
γραφικών μονοπατιών πεζοπορίας και ποδηλασίας. Παντού η γη είναι 
γεμάτη πέτρινους τοίχους. Φωτογενώς σκαρφαλωμένο στις όχθες του 
Pollacapall Lough, 4χλμ. Ανατολικά του Letterfrack, ο Kylemore είναι 
ένα νεο-γοτθικό όραμα του 19ου αιώνα. Κατασκευάστηκε για έναν 
πλούσιο Άγγλο επιχειρηματία, τον Mitchell Henry, ο οποίος πέρασε το 
μήνα του μέλιτος στο Connemara. Τα δωμάτια στο ισόγειο είναι ανοικτά 
για τους επισκέπτες και μπορείτε να περιπλανηθείτε στη λίμνη, στη 
γοτθική εκκλησία και στους βικτοριανούς περιτοιχισμένους κήπους, 
Μια αργή, παραθαλάσσια διαδρομή προς την πόλη του Galway, περνά 
κρυφές παραλίες και παραθαλάσσια χωριουδάκια. Στην περιοχή Gael-
tacht, δυτικά του Spiddal, το τοπίο γίνεται όλο και πιο δραματικό, με τα 
χωράφια να κυλούν σε σχισμένους κόλπους.

4η ημέρα: CLIFFS OF MOHER - BUNRATTY CASTLE - KILLARNEY
Οι Cliffs of Moher είναι ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Ιρλανδίας. 
Αυτή η δραματική έκταση ακτογραμμής προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες 
κάθε χρόνο, καθιστώντας τον έναν από τους πιο πολυσύχναστους 
προορισμούς της Ιρλανδίας. Με καλή ορατότητα, οι Cliffs of Moher είναι 
εκπληκτικά όμορφοι. Οι εντελώς κατακόρυφοι βράχοι ανέρχονται σε 
ύψος 214 μ., με την άκρη τους να πέφτει απότομα στον Ατλαντικό και 
τους σκοτεινούς ασβεστόλιθους δημιουργούν ένα απόκοσμο σκηνικό. 
Η Ιρλανδία φημίζεται και για τα κάστρα της. Ένα από τα πιο γνωστά, αν 
όχι το πιο γνωστό είναι το Bunratty Castle. Χρονολογείται από τον 15ο 
αιώνα, το τετράγωνο, κυριολεκτικά Bunratty Castle βρίσκεται δίπλα στον 
ποταμό Ratty. Οι Βίκινγκς ίδρυσαν έναν οικισμό εδώ τον 10ο αιώνα. Είναι 
προσβάσιμο μέσω του πάρκου, ένα ανακατασκευασμένο παραδοσιακό 
ιρλανδικό χωριό που σε ταξιδεύει πίσω στον Μεσαίωνα. Συνεχίζουμε 
προς το Killarney, μια πόλη που υποδέχεται ταξιδιώτες περισσότερο από 
250 χρόνια. Πανέμορφα τοπία, ένα εθνικό πάρκου που φιλοξενεί λίμνες, 
καταρράκτες και δάση βοήθησαν στο να ευδοκιμήσει ο τουρισμός. Εδώ 
θα διανυκτερεύσουμε.

Απευθείας πτήσεις

Cliffs of MoherGiants Causeway

Δουβλίνο
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5η ημέρα: RING OF KERRY - KILLARNEY
Ο δακτύλιος του Kerry αποτελεί μεγάλο μέρος της μυστικιστικής και 
παρθένας περιοχής της Ιρλανδίας που έχει προσελκύσει επισκέπτες εδώ 
και εκατοντάδες χρόνια και είναι μέρος του Wild Atlantic Way. Για τους 
επισκέπτες της Ιρλανδίας ένα ταξίδι γύρω από το όμορφο δαχτυλίδι του 
Kerry είναι ένα “must”. Η εκπληκτική ομορφιά του είναι πέρα   από κάθε 
αμφιβολία και είναι ένα φυσικό κέντρο για υπαίθριες δραστηριότητες 
που περιλαμβάνουν γκολφ, θαλάσσια σπορ, ποδηλασία, πεζοπορία, 
τρέξιμο, ιππασία, αλλά εδώ έχουν και την καλύτερη ψαριά στα ποτάμια 
γλυκού νερού. Είναι ένας παράδεισος για τους φωτογράφους καθώς 
εδώ κυριαρχούν τα εντυπωσιακά τοπία. Λόγω της θέσης του απέναντι 
από τον ισχυρό Ατλαντικό Ωκεανό, το Ring of Kerry διαθέτει επίσης 
μερικές από τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης που προσφέρουν 
όμορφες αμμώδεις παραλίες, αλλά και εγκαταστάσεις για παραδοσιακές 
παραθαλάσσιες διακοπές. Εδώ μπορείς να πάρεις μια εξαιρετική εικόνα 
για την αρχαία κληρονομιά της Ιρλανδίας, τα Παλαιά Μοναστήρια 
και ένα τοπίο λαξευμένο από βράχους από την τελευταία Εποχή των 
Παγετώνων. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Killarney, όπου θα 
διανυκτερεύσουμε.

6η ημέρα: DUBLIN - ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΜΠΥΡΑΣ - TEMPLE BAR
Μετά το πρωινό μας, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο μας και οδεύουμε 
προς το Δουβλίνο. Θα πάρεις μια πρώτη γεύση της πόλης, με μία κάθε 
άλλο παρά συνηθισμένη ξεναγήση. Όχημά μας σε αυτήν την ξενάγηση 
το αμφίβιο Viking Splash. Μέσα σε 75 λεπτά θα δεις τον ψηλότερο 
καθεδρικό ναό του Δουβλίνου, θα ακούσεις ιστορίες για την παλιά 
μεσαιωνική πόλη και την κληρονομιά των Βίκινγκ, θα θαυμάσεις ένα από 
ορόσημα του Δουβλίνου, το Spire, λίγο πριν βυθιστείς στη λεκάνη του 
Μεγάλου Καναλιού όπου θα σου αποκαλυφθεί τα στούντιο εγγραφής 
των U2! Το κυριότερο όμως και πιο σημαντικό από αυτό το tour, είναι ότι 
θα μάθεις να βρυχάσαι σαν ένας αληθινός Viking! Συνεχίζουμε προς το 
ζυθοποιείο που παρασκευάστηκε για πρώτη φορά η παγκοσμίως γνωστή 
μπύρα Guinness. Ιδρύθηκε στο Δουβλίνο το 1759 από έναν άνθρωπο που 
ονομάζεται Arthur Guinness. Η Guinness οφείλει τη φήμη της σε πολλά 
γνωρίσματα, αλλά η ξηρή και κρεμώδης γεύση της είναι ίσως αυτό που την 
καθιστά τόσο δημοφιλή. Το λογότυπο της μάρκας εμφανίζει την άρπα, το 
σύμβολο που χρησιμοποιεί η Ιρλανδία ως εθνικό σύμβολο. Πηγαίνουμε 
στο ξενοδοχείο για λίγη ξεκούραση, γιατί το βράδυ πηγαίνουμε στην 
Temple Bar.

7η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 
ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
Σήμερα συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στην υπέροχη πόλη του Δουβλίνου, 
όπου θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατά της, όπως ο Καθεδρικός ναός 
του Αγίου Πατρικίου και το μουσειακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου 
Τρίνιτι με τα εντυπωσιακά κτίρια. Στην αυλή με τους κήπους θα δεις τον 
κόσμο να “λιάζεται” και να χαλαρώνει. Όποιος βρίσκεται στο Δουβλίνο, 
δεν γίνεται να παραλείψει μια επίσκεψη στο Book of Kells. Το Book of 
Kells είναι ένα έργο τέχνης από τους Σκοτεινούς χρόνους, που γράφτηκε 
το έτος 800 μ.Χ. Περιέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, 
με εικόνες. Δύο από τα βιβλία είναι ανοιχτά, προστατευμένα πίσω από 
γυαλί. Η λεπτομέρεια για τη δημιουργία αυτών των τεσσάρων βιβλίων 
είναι πραγματικά εκπληκτική. Η περιήγηση τελειώνει με μια βόλτα στο 
Long Room, το οποίο είναι το κύριο δωμάτιο της Παλαιάς Βιβλιοθήκης 
του Trinity College. Το απόγευμα αν θέλεις να νιώσεις ακόμα πιο ντόπιος, 
τότε παρακολούθησε ένα μάθημα παραδοσιακού ιρλανδικού χορού με 
επαγγελματίες χορευτές και νιώσε τον ρυθμό αυτής της κουλτούρας.

8η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Νωρίς το πρωί κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου, 
καθώς σήμερα αναχωρούμε για Ελλάδα. Επτά ημέρες γεμάτες 
εμπειρίες, εικόνες, νέες φιλίες είναι αρκετές για να σε δυσκολέψουν να 
επιστρέψεις στην ρουτίνα και την καθημερινότητα. Είναι όμως επίσης 
αρκετές, για να σε κάνουν να ονειρευτείς τον επόμενο προορισμό. Γιατί 
η ζωή είναι μικρές στιγμές που όταν τις συνδυάζεις με καινούρια μέρη, 
τότε έχεις βρει το πραγματικό νόημά της!

Kylemore Abbey

Temple Bar
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ΠΑΡΙΣΙ - BENELUX
7 ΗΜΕΡΕΣ

Χάγη

Λούβρο

1η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ 
ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη και 
γνωριμία με τους τοπικούς μας συνοδούς, τη Σοφία και τον Γιώργο, οι 
οποίοι μένουν μόνιμα στο Παρίσι και θα μας ξεναγήσουν, φροντίζοντας να 
γνωρίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη φημισμένη πόλη και τις συνήθειες 
των Παριζιάνων. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις πρώτες 
απαραίτητες πληροφορίες και θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την 
πρώτη βραδιά στο Παρίσι ελάτε προαιρετικά να ανακαλύψουμε μαζί τον 
λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού 
και να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. 
Θα δούμε το νοητό άξονα που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του 
Θριάμβου στην περιοχή La Defense, το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα 
Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου. Aν 
δεν σας ήταν αρκετή αυτή η περιήγηση μπορείτε να συνεχίσετε με μια 
ονειρεμένη κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΛΟΥΒΡΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε τον λόγο που 
η πόλη αυτή εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη από κάθε μέρος του πλανήτη. 
Δεν είναι εύκολο να αποφασίσεις τι θα ήθελες να δεις ανάμεσα σε τόσα 
πολλά αξιοθέατα, για αυτό επιλέξαμε εμείς για εσάς τα καλύτερα! Θα 
ξεκινήσουμε με τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία, τον περίφημο Πύργο 
του Άιφελ, το Γκραντ και το Πετί Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα με την 
εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου Αλεξάνδρου του 3ου, την πλατεία 
Ομονοίας και την υπέροχη όπερα Γκαρνιέ. Συνεχίζουμε με την πολυτελή 
πλατεία Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα, κατασκευασμένη 
από μέταλλο κανονιών τα οποία του χρησιμοποιήθηκαν στη μάχη, το 
ξενοδοχείο RITZ, από όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας 
Diana, την γέφυρα των ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι 
ανά τον κόσμο ερωτευμένοι προκειμένου να κλειδώσουν την αγάπη τους 
πετώντας το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το νησάκι Ιλ Ντε Λα Σιτέ 
όπου γεννήθηκε το Παρίσι. Θα καταλήξουμε και θα κατέβουμε από το 
λεωφορείο για να απολαύσουμε τους κήπους του Λουξεμβούργου,  με 
το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία της Μαρίας των Μεδίκων. 
Θα κατηφορίσουμε μπροστά από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και 
περνώντας μέσα από την γειτονιά των Λατίνων θα καταλήξουμε στην 
Παναγία των Παρισίων, την πιο γνωστή εκκλησία γοτθικού ρυθμού  
παγκοσμίως. Ακόμα και μετά την φωτιά του Απριλίου παραμένει ένα 
μοναδικό αξιοθέατο με υπέροχη αρχιτεκτονική, εντυπωσιακές αντηρίδες 
και τεράστια Βιτρό. Η επόμενη επίσκεψη δεν χρειάζεται και πολλές 
συστάσεις γιατί πρόκειται για το μουσείο του Λούβρου. Επιλέξαμε να 
σας ξεναγήσουμε στην ελληνική πτέρυγα όπου θα δούμε την Αφροδίτη 
της Mήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις Εργαστίνες, την Κενταυρομαχία, 
κομμάτι από μετόπη του Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς 
κ.α. Φυσικά θα δούμε και τον πιο διάσημο πίνακα του Ντα Βίντσι, την 
περίφημη Τζοκόντα. Θα περπατήσουμε τους Κήπους του Κεραμικού, 
τον άλλοτε βασιλικό κήπο του Λούβρου και θα κατευθυνθούμε προς το 
Palais Royal, ένα ακόμα σημαντικό κτίριο κτισμένο από τον Καρδινάλιο 
Ρισελιε. Περνώντας από την εσωτερική αυλή του κτιρίου, μεταφερόμαστε 
σε μια άλλη ιστορική εποχή.Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στα 
Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε από την Αψίδα του Θριάμβου, όπου θα 
κατηφορίσετε τη φωταγωγημένη οδό με κατεύθυνση προς την πλατεία 
Ομονοίας. Μπορείτε να κάνετε και μια επίσκεψη στο περίφημο  Bud-
ha bar. Συνεχίστε περνώντας από την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής  
κατευθυνθείτε προς την Όπερα Γκαρνιέ και καθίστε στο φημισμένο Cafe 
de la Paix που βρίσκεται εκεί απο το 1862!

3η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΝΤΙΝΑΝΤ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Έχοντας πάρει μια καλή δόση από την “πόλη του Φωτός” αναχωρούμε για 
ένα από τα μικρότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουξεμβούργο. 
Φθάνοντας, θα αντικρίσουμε την πόλη που κατά ένα μεγάλο μέρος είναι 
χτισμένη μέσα σε χαράδρα και σήμερα αποτελεί ένα από τα κέντρα 
λήψεως αποφάσεων,  φιλοξενώντας πληθώρα Ευρωπαϊκών οργανισμών 
και τραπεζικών ιδρυμάτων. Μεταξύ άλλων θα δούμε, τον καθεδρικό Ναό 
της Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα με την απροκάλυπτη 
θέα, το θαυμαστό κτίριο της Φιλαρμονικής και την κεντρική πλατεία 
‘των όπλων’ - Place d’Armes. Στην επόμενη διαδρομή θα διασχίσουμε 
τον Βελγικό νότο, μέσα από μια κεντρική πεδιάδα με  καταπράσινες 
εκτάσεις, γραφικά χωριουδάκια και μεγαλοπρεπή κάστρα. Η διαδρομή 
μας στην Βαλλωνια θα οδηγήσει σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις, 
την Ντινάντ, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ και περίπατο στον ποταμό 
Λέσσε. Συνεχίζοντας την πορεία μας προς τις Βρυξέλλες, θα μας 
συνεπάρει η εναλλαγή φυσικών τοπίων του νοτιοανατολικού Βελγίου. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και με την καθοδήγηση του συνοδού της 
εκδρομής απολάυστε μια βραδινή βόλτα στην φημισμένη πόλη.

4η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ -  ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ
Ένα καλό πρόγευμα στο ξενοδοχείο και άλλη μια μοναδική ημέρα αρχίζει! 
Θα ξεκινήσουμε με μια πανοραμική ξενάγηση στην πρωτεύουσα του 
Βελγιου όπου θα δούμε το Atomium, τα Βασιλικά Παλάτια του Λακεν 
με τον ομώνυμο Βασιλικό Ναό, τον Γιαπωνέζικο Πύργο με την Κινέζικη 
Παγόδα, την Πλατεία Grand Sablon με τον ομώνυμο Ναό της Παναγίας 
Γοτθικού ρυθμού, το Εθνικό Ωδείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το Μουσείο 
Καλών Τεχνών, την Βασιλική πλατεία με τα Βασιλικά Ανάκτορα, την 
‘Ευρωπαϊκή Γειτονιά’, την Αψίδα του Θριάμβου και θα καταλήξουμε 
στην Grand Place, μια από τις πιο όμορφες πλατειές της Ευρώπης με το 
Δημαρχείο και τα σπίτια των συντεχνιών. Αν νομίζετε πως δεν υπάρχουν 
άλλα όμορφα μέρη σε αυτές τις περιοχές, περιμένετε το τέλος της 
σημερινής ημέρας. Μετά την περιήγηση στις Βρυξέλλες, αναχωρούμε 
για τη Γάνδη. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλεως, όπου θα δούμε 
το δημαρχείο, το Διοικητήριο, το ναό του Αγ. Νικόλα, τον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Βονιφάτη και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά τον 

- Απευθείας πτήσεις, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό 
- Αναχώρηση για Παρίσι και επιστροφή από  
Άμστερνταμ χωρίς περιττά χλμ
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
- Πλήρες πρόγραμμα, χωρίς καμία προαιρετική εκδρομή 

Βρυξέλλες

22/10 & 23/11



Παρίσι Άμστερνταμ

μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε για τη 
διάσημη Μπρυζ, μια από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. 
Μια πόλη, όπου ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει στον Μεσαίωνα! 
Μεταξύ άλλων, το πάρκο με τη ‘Λίμνη της Αγάπης’, το παλαιότερο 
νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, ο Ναός της Παναγίας, η 
πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το διοικητήριο, και το 
ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή 
το απόγευμα στις Βρυξέλλες

5η ημέρα: ΑΜΒΕΡΣΑ - ΝΤΕΛΦΤ - ΧΑΓΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
Χαιρετούμε τις Βρυξέλλες για να κατευθυνθούμε βόρεια και να 
ανακαλύψουμε την Αμβέρσα, το λιμάνι του Βελγίου στη Βόρεια Θάλασσα, 
ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση 
μας από το σιδηροδρομικό σταθμό, που αναφέρεται ως ένα αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα του 19ου αιώνα. Θα δούμε το σπίτι του μεγάλου φλαμανδου 
ζωγράφου του 16 αιώνα Pierre-Paul Rubens, το Boerentoren (παλαιότερο 
ουρανοξύστη της Ευρώπης), τον καθεδρικό ναό και το δημαρχείο στο 
κέντρο της μεσαιωνικής γειτονιάς. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στις όχθες 
του ποταμού Scheldt. Επόμενος σταθμός η μεσαιωνική Ντελφτ, πρώτη 
πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μια ιστορική πόλη με πανέμορφο 
μεσαιωνικό κέντρο της και μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Ακολουθεί 
επίσκεψη στην κοσμοπολιτική Χάγη. Έδρα των Διεθνών Οργανισμών 
και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο ‘Παλάτι της Ειρήνης’, 
Διεθνές Δικαστήριο και τα μοναδικής αξίας κτίρια που στεγάζουν 
Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας την πιο κομψή ολλανδική πόλη. 
Τελευταίος σταθμός το Άμστερνταμ! Ξεκουραστείτε λίγο στο ξενοδοχείο 
και απολαύστε μια βραδινή βόλτα στην πόλη που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες 
συστάσεις.

6η ημέρα: ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - COSTER DIA-
MONDS 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για 
μια ημέρα αφιερωμένη στην φημισμένη πρωτεύουσα. Μια ξεχωριστή 
πόλη, τόσο διαχρονικά ρομαντική όσο και σύγχρονη. H πόλη συνθέτει 
την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου, που η πληθώρα των 
καναλιών, με την πολυπολιτισμικότητα των κατοίκων της, την καθιστούν 
μια από τις γνωστότερες, μητροπόλεις της Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε 
στο κέντρο της πόλης, το οποίο οριοθετείται από τρία κύρια ημικυκλικά 
κανάλια (και αμέτρητα άλλα περιμετρικά), που ενώνονται μεταξύ τους 
με περισσότερες από 1000! μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες, για 
να δούμε μεταξύ άλλων το επιβλητικό ‘Rijksmuseum’, την πανύψηλη 
‘Δυτική Εκκλησία’, το μοναδικό ‘Παλάτι του Βασιλιά’ στην κεντρική 
πλατεία Dam, τον ‘πλωτό’ Κεντρικό Σταθμό, μαζί με πολλά ακόμη 
στοιχεία μιας πόλης που ‘επιπλέει’ στη θάλασσα. Θα διασχίσουμε στο 
ιστορικό κέντρο την Waterlooplein, την πλατεία Ρέμπραντ, το παζάρι 
των λουλουδιών, την Rokin και την κεντρική πλατεία Dam. Στην Πλατεία 
των Μουσείων θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο 
της πόλης, τον οίκο COSTER DIAMONDS, όπου θα γνωρίσουμε τη 
διαδικασία επεξεργασίας των διαμαντιών, από το αρχικό έως το τελικό 
στάδιο, ενώ στη συνέχεια μπορούμε να δούμε ιστορικά ‘κομμάτια’ και 
πληθώρα διαμαντιών μέσα από την τεράστια συλλογή κοσμημάτων 
του οίκου. Εδω πλέον μπορείτε να αποφασίσετε εσείς ποια θα είναι 
η επόμενη επίσκεψή σας. Τα φημισμένα μουσεία Van Gogh, Ri-
jks (Εθνική Πινακοθήκη) και Stedelijk Museum (Σύγχρονης Τέχνης) 
βρίσκονται ακριβώς απέναντι! Περάστε το υπόλοιπο της ημέρας στην 
πόλη όπως εσείς επιθυμείτε με την καθοδήγηση του συνοδού της 
εκδρομής. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο γιατί 
και η επόμενη ημέρα αναμένεται συναρπαστική.

7η ημέρα  ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Η πτήση μας είναι νωρίς το πρωί οπότε θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

ΠΑΡΙΣΙ - ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ - ΛΟΥΒΡΟ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΝΤΙΝΑΝΤ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ 
ΜΠΡΥΖ - ΑΜΒΕΡΣΑ - ΝΤΕΛΦΤ - ΧΑΓΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - COSTER DIAMONDS

Μπρύζ

Λουξεμβούργο
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ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο. Στην 
άφιξή στο αεροδρόμιο, μας περιμένει ο Γιάννης, μόνιμος 
κάτοικος Βερολίνου ο οποίος θα είναι μαζί μας συνεχώς και 
θα φροντίσει να πάρουμε μια αξέχαστη εμπειρία από την 
όμορφη πόλη. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο ο Γιάννης 
θα μας δώσει τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και στη 
συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
περιηγηθείτε στις μοναδικές αυλές ‘‘Ηackesche Hofe’’ στο 
κέντρο του Βερολίνου, όπου επικρατεί πάντα μεγάλη κίνηση. 
Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε την ωραία ατμόσφαιρα 
γύρω από την πλατεία Savignyplatz, με τα πολλά καφέ και 
εστιατόρια.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για 
ξενάγηση της πόλης. Μέσα από την αρμονική συνύπαρξη της 
ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής θα εκτυλίσσονται 
οι ιστορικές στιγμές, που σφράγισαν την τωρινή εικόνα του 
σύγχρονου Βερολίνου. Από την πύλη του Βραδεμβούργου 
έως την λεωφόρο Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται τα μνημεία 
της βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού 
ρεαλισμού από το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης ενώ 
κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια 
του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού 
πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης 
Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης , το 
Τιεργκατεν. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο “νησί 
των μουσείων “ όπου θα έχουμε επίσκεψη στο περίφημο 
μουσείο της Πέργαμου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
1930. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ανά έτος 
και αποτελείται από τις συλλογές της Μέσης Ανατολής και 
το μουσείο Ισλαμικής τέχνης.Κατοπιν θα επισκεφθουμε τον 
νεο χωρο, το <Πανόραμα Περγάμου>, οπου πλέον μία από 
τις πιο μεγάλες συλλογές Ελληνικών Αρχαιοτήτων είναι στη 
διάθεση των επισκεπτών μ’ έναν ειδικό συναρπαστικό τρόπο: 
η πλέον σύγχρονη Τεχνολογία στα χέρια και στα πόδια μας 
με υπερσύγχρονα μέσα 3D! Ο χρόνος μετά είναι στη διάθεσή 
σας. Με την καθοδήγηση του συνοδου, δείτε ατομικά τα μέρη 
που σας ενδιαφέρουν. Τα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου 
είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη. Βρίσκονται κυρίως 
κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή 
δρόμους όπως η Frieddrichstrasse, αλλά και στην Kurfurs-
tendam, στο Charlottenburg ή στην Potsdamer Platz. Το πιο 
γνωστό πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί 
της οδού Kurfustendam.Οι Galleries Lafayette στην οδό Frie-
drichstrasse, το γαλλικό πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό 
από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο του και το 
πολυτελές Quartier 206 αξίζουν επίσης μια επίσκεψη.

3η ημέρα: ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ (προαιρετική) 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το ιστορικό Πότσνταμ όπου δεσπόζουν 
τα βασιλικά ανάκτορα του Κάιζερ Γουλιέλμου και του Φρειδερίκου Β΄. Αφού 
περάσουμε από δρόμους με ιδιαίτερα ιστορικά γεγονότα και ψυχροπολεμικά 
δράματα (γέφυρα κατασκόπων) αλλά και όμορφα μέρη όπως οι υδροβιότοποι του 
Χάβελ φτάνουμε στο Πότσνταμ νοτιοδυτικά του Βερολίνου σε απόσταση 26 χλμ. Το 
διασχίζει ο ποταμός Χάβελ και είναι η πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου του 
Βρανδεμβούργου. Αποτελεί σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας 
ενώ κύριο χαρακτηριστικό του είναι το σύμπλεγμα των παλατιών του Σαν Σουσί που 
έχει αναδειχθεί σε κέντρο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Ουνέσκο. Ένα ακόμη 
ορόσημο του Πότσνταμ, είναι η Ολλανδική συνοικία χτισμένη μεταξύ 1733 - 1742 από 
τεχνίτες μετανάστες καθώς και η ρώσικη συνοικία με τα καλλιτεχνικά ξύλινα σπίτια 
και τους γραφικούς κήπους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα και εφόσον 
οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο υπαίθριο 
μουσείο της ‘’τοπογραφίας του τρόμου’’. Στο σημείο στο οποίο έστεκαν κάποτε τα 
αρχηγεία των ΣΣ και της Γκεστάπο, και στο σημείο από όπου αργότερα περνούσε 
και το τείχος του Βερολίνου. Σήμερα θα βρείτε μια έκθεση, η οποία εξιστορεί την 
ιστορία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καθώς και την περίοδο της διχοτόμησης 
του Βερολίνου.

4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ (προαιρετική) 
Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία του Βορρά στην ανατολική Γερμανία στο 
ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας, όπως την αποκαλούν την Δρέσδη. Θα δούμε τα 
ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και αναγέννησης, όπως την όπερα 
Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και 
τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωγράφων 
αλλά και το μουσείο της μπλε πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία 
των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή το 
βράδυ στo Bερολίνο.

5η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση 
επιστροφής.

Δρέσδη

Το Βερολίνο είναι μια πόλη που αλλάζει καθημερινά από τον συνεχή βομβαρδισμό νέων trends και δεν σταματά ποτέ να σου προτείνει νέες 
εκδοχές του εαυτού του. Το Τείχος μπορεί να έπεσε, με τους ανθρώπους Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου να ενώνονται, αλλά οι διαφορές στη 
νοοτροπία και τις γειτονιές είναι έκδηλες  και φυσικά εξαιρετικά γοητευτικές για τον επισκέπτη του Βερολίνου. Ιστορία, αξιοθέατα, καλό φαγητό, 
αγορές και νυχτερινή ζωή που θα σας ενθουσιάσουν στην μεγάλη αυτή πρωτεύουσα. Ταυτόχρονα η Δρέσδη που δικαιολογημένα αποκαλείται και 
ως “Φλωρεντία του Έλβα”, μαγεύει τους επισκέπτες της με ένα σαγηνευτικό μείγμα παράδοσης και μοντέρνου στιλ. Πετώντας, απευθείας από 
Θεσσαλονίκη γίνε κι εσύ για τέσσερις ημέρες μέλος μιας όμορφης παρέας στην πιο ζωντανή πόλη! 

Μουσείο Περγάμου

24/10, 19 & 26/11
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ΠΑΡΙΣΙ...Η πόλη του Φωτός

4&5 ΗΜΕΡΕΣ

ΠαρίσιΒερσαλλίες

Λούβρο

1η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ 
ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’, έλεγχος και πτήση 
για Παρίσι. Άφιξη και γνωριμία με τους τοπικούς μας συνοδούς, τη 
Σοφία και τον Γιώργο, οι οποίοι μένουν μόνιμα στο Παρίσι και θα μας 
ξεναγήσουν, φροντίζοντας να γνωρίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη 
φημισμένη πόλη και τις συνήθειες των Παριζιάνων. Στη διαδρομή για το 
ξενοδοχείο θα πάρουμε τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και θα 
τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη βραδιά στο Παρίσι ελάτε 
προαιρετικά να ανακαλύψουμε μαζί τον λόφο της Μονμάρτης, μια από 
τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και να κάνουμε μια μεγάλη 
βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα 
που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή La 
Defense, το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο 
του Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου. Aν δεν σας ήταν αρκετή αυτή 
η περιήγηση μπορείτε να συνεχίσετε με μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στον 
ποταμό Σηκουάνα.
 
2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε τον λόγο που 
η πόλη αυτή εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη από κάθε μέρος του πλανήτη. 
Δεν είναι εύκολο να αποφασίσεις τι θα ήθελες να δεις ανάμεσα σε τόσα 
πολλά αξιοθέατα, για αυτό επιλέξαμε εμείς για εσάς τα καλύτερα! Θα 
ξεκινήσουμε με τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία, τον περίφημο Πύργο 
του Άιφελ, το Γκραντ και το Πετί Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα με την 
εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου Αλεξάνδρου του 3ου, την πλατεία 
Ομονοίας και την υπέροχη όπερα Γκαρνιέ.  Συνεχίζουμε με την πολυτελή 
πλατεία Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα, κατασκευασμένη 
από μέταλλο κανονιών τα οποία του χρησιμοποιήθηκαν στη μάχη, το 
ξενοδοχείο RITZ, από όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας 
Diana, την γέφυρα των ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι 
ανά τον κόσμο ερωτευμένοι προκειμένου να κλειδώσουν την αγάπη τους 
πετώντας το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το νησάκι Ιλ Ντε Λα Σιτέ 
όπου γεννήθηκε το Παρίσι. Θα καταλήξουμε και θα κατέβουμε από το 
λεωφορείο για να απολαύσουμε τους κήπους του Λουξεμβούργου,  με 
το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία της Μαρίας των Μεδίκων. 
Θα κατηφορίσουμε μπροστά από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και 
περνώντας μέσα από την γειτονιά των Λατίνων θα καταλήξουμε στην 
Παναγία των Παρισίων, την πιο γνωστή εκκλησία γοτθικού ρυθμού  
παγκοσμίως. Ακόμα και μετά την φωτιά του Απριλίου παραμένει ένα 
μοναδικό αξιοθέατο με υπέροχη αρχιτεκτονική, εντυπωσιακές αντηρίδες 
και τεράστια Βιτρό. Επόμενη προαιρετική επίσκεψη μας, τα περίφημα 
ανάκτορα των Βερσαλλιών. Εδώ θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την 
πορεία του Βασιλιά Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας 
μιας ολόκληρης πόλης από το μηδέν. Θα δούμε τους απέραντους και 
μοναδικά σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να 
δείτε ατομικά τα βασιλικά διαμερίσματα και την περίφημη αίθουσα των 
κατόπτρων. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στα Ηλύσια Πεδία. 
Θα ξεκινήσετε από την Αψίδα του Θριάμβου, όπου θα κατηφορίσετε 
τη φωταγωγημένη οδό με κατεύθυνση προς την πλατεία Ομονοίας. 
Μπορείτε να κάνετε και μια επίσκεψη στο περίφημο  Budha bar. Συνεχίστε 
περνώντας από την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής  κατευθυνθείτε 
προς την Όπερα Γκαρνιέ και καθίστε στο φημισμένο Cafe de la Paix που 
βρίσκεται εκεί απο το 1862!

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ
Η πρώτη μας επίσκεψη σήμερα δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις γιατί 
πρόκειται για το μουσείο του Λούβρου. Επιλέξαμε να σας ξεναγήσουμε 
στην ελληνική πτέρυγα όπου θα δούμε την Αφροδίτη της Mήλου, τη 
Νίκη της Σαμοθράκης, τις Εργαστίνες, την Κενταυρομαχία, κομμάτι από 
μετόπη του Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. Φυσικά 
θα δούμε και τον πιο διάσημο πίνακα του Ντα Βίντσι, την περίφημη 
Τζοκόντα. Θα περπατήσουμε τους Κήπους του Κεραμικού, τον άλλοτε 
βασιλικό κήπο του Λούβρου και θα κατευθυνθούμε προς το Palais Roy-
al, ένα ακόμα σημαντικό κτίριο κτισμένο από τον Καρδινάλιο Ρισελιε. 
Περνώντας από την εσωτερική αυλή του κτιρίου, μεταφερόμαστε σε 
μια άλλη ιστορική εποχή.  Συνεχίζουμε την πορεία μας με μια επίσκεψη 
στις γκαλερί Vivienne και Colbert. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα από 
σκεπαστούς διαδρόμους, περιτριγυρισμένους από πολυτελείς boutique 
και καφέ. Η βόλτα μας θα καταλήξει στο ιστορικό κτίριο της όπερας 
Γκαρνιέ, την οποία σας προτείνουμε να επισκεφτείτε. Η κατασκευή της 
ξεκίνησε το 1861, προορισμένη να γίνει η έδρα της όπερας του Παρισιού. 
Το θέατρο αποκαλείται και Opera Garnier, καθώς ήταν η πρωταρχική 
λυρική σκηνή στο Παρίσι. Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για αγορές 
στα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps. Mείνετε στο 
ιστορικό κέντρο όση ώρα επιθυμείτε και επιστρέψτε στο ξενοδοχείο 
ατομικά όποια ώρα επιθυμείτε. Το βράδυ, αν επιθυμείτε, ελάτε να δούμε 
το πρόγραμμα στο φημισμένο καμπαρέ Λίντο.

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY - MIDNIGHT IN PARIS
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του τοπικού 
μας συνοδού να αφιερώσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney. Ένα 
τεράστιο θεματικό πάρκο με για παιδιά κάθε ηλικίας..Αφήστε να σας 
συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά 
θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. 
Ζήστε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με ποταμόπλοια και φαράγγια,  
περιπλανηθείτε με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, επισκεφθείτε το νησί 
των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. 
Για γεύμα ένα από τα 29 εστιατόρια θα καλύψει τις επιθυμίες σας. 
Επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του 
Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISION-
ARIUM με τον Ιούλιο Βερν και τολμήστε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών 
και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Μετά την επιστροφή στο Παρίσι, 
προτείνουμε άλλη μια νυχτερινή βόλτα, λιγότερο ¨τουριστική¨ την 
οποία ονομάσαμε Midnight in Paris, εμπνευσμένη από την ομώνυμη 
ταινία του Γούντι Άλεν. Θα συναντηθούμε στην πλατεία Δημοκρατίας 
και θα περπατήσουμε προς την πλατεία της Βαστίλης. Θα περάσουμε 
μέσα από το Μαραί, προκειμένου να δούμε και την πλατεία Ντε Βο, την 
οποία λίγοι τουρίστες ανακαλύπτουν. Από την πλατεία της Βαστίλης 
σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε στα γύρω στενά όπου θα βρείτε 
αναρίθμητα μπαράκια και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ ιδίων.

5η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε λίγο χρόνο 
στη διάθεσή σας πριν τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για να πάρουμε 
την πτήση επιστροφής.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

- Απευθείας πτήσεις από Θεσ/νίκη
- Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων 
- Διαμονή στο κέντρο της πόλης 
- Τοπικός σύνοδός, μόνιμος κάτοικος Παρισιού

4 ημέρες: 25/10 & 16,23,30 /11
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5 ημέρες: 8,15,24 /10 & 12,19,26 /11



ΑΛΣΑΤΙΑ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ 

ΚολμάρΧαϊδελβέργη

24/10

5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ -ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έλεγχος εισιτήριων και 
απευθείας πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη και γνωριμία με το συνοδό μας, 
ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, 
γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων. 
Ξεκινάμε την περιήγηση στην πιο βιομηχανοποιημένη πόλη της  χώρας. 
Η Βασιλεία βρίσκεται στο σημείο γνωστό ως το τριεθνές, ακριβώς στα 
σύνορα με τη Γαλλία και τη Γερμάνια. Σημείο αναφοράς της, ο ποταμός 
Ρήνος, ο οποίος πηγάζει από τις νοτιοανατολικές Ελβετικές Άλπεις και 
συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια μέχρι την Ολλανδία, όπου και εκβάλει στη 
Βόρεια θάλασσα μετά από μια πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz με τις αλληγορικές 
φιγούρες, και ο καθεδρικός ναός ο οποίος φτάνει το ύψος των 67 μέτρων 
σηματοδοτώντας το θρησκευτικό κέντρο της πόλης.  Τέλος ακολουθούμε 
το πλακόστρωτο δρομάκι το οποίο μας οδηγεί στο μπαλκόνι του Ρήνου, 
όπου θα απολαύσουμε την θέα. Αποχωρώντας συνεχίζουμε για τη Γαλλία 
και το Στρασβούργο. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
 
2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ 
ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα και κυριότερη 
πόλη του νομού του κάτω Ρήνου, το Στρασβούργο, όπου ο τοπικός 
πληθυσμός αποτελείται από ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών 
στοιχείων. Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής προσδίδει 
η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από 
τα παραδοσιακά παραμυθία του Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. 
Το εμπόριο και οι παραδοσιακές δραστηριότητές είναι αυτές που 
συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της. Μια ματιά στο φράγμα 
Βομπάν θα μας πείσει για το μέγεθος των αμυντικών έργων, τα οποία 
έλαβαν χώρα περί το 1700. Ο προτεσταντισμός είναι έντονος στη περιοχή 
γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στη στενή σχέση μεταξύ της πόλεως 
και της γειτονικής Γερμανίας. Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά 
γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα 
του πρώτου βιβλίου το 1450 από το Γουτεμβέργιο. Επισκεπτόμενοι την 
πόλη αυτή θα δούμε τον καθεδρικό ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια 
στην Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν με τα 
3 μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο  είναι η μόνη πόλη στον κόσμο, 
μαζί με τη Γενεύη, που δεν είναι πρωτεύουσα κράτους, αλλά φιλοξενεί 
την έδρα σημαντικών διεθνών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κινούν 
τα νήματα της Γηραιάς Ηπείρου από την πόλη της βορειοανατολικής 
Γαλλίας. Ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι σας προτείνουμε μια υπέροχη 
προαιρετική εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του 
Στρασβούργου, και σε μια ακτίνα 150 χλμ. όπου υπάρχουν 67 φημισμένα 
κρασοχώρια τα οποία βρίσκονται σε Γαλλικό έδαφος. Λόγω του ότι η 
περιοχή αυτή περικλείεται από τη μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και από 
την άλλη από το Ρήνο, δημιουργείται ένα μοναδικό μικροκλίμα ιδανικό 
για τις αμπελοκαλλιέργειες. Θα επισκεφτούμε 2 από τα πιο φημισμένα 
χωριά το Ρεκβίρ και το Εγκισχαιμ. Επισκεπτόμενοι το Έγκισχαιμ θα δούμε 
ένα κάστρο του 11ου αιώνα κτισμένο από τους  δούκες της Αλσατίας, ενώ 
στο Ρέκβιρ, που είναι γνωστό ως το χωριό των αμπελουργών, καθώς οι 
περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη καλλιέργεια σταφυλιών, θα 
θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του στρατηγού Ντε Γκολ, που διατηρεί 
το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν 
την τιμητική τους. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
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 τη Γερμανία και την πόλη Φράιμπουργκ, που 
βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του 
Μέλανα Δρυμού, στην πόλη όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο 
μεγάλος  Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ 
άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό καθεδρικό ναό στη κεντρική 
πλατεία. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της 
περιοχής. Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο θα περάσουμε και από την 
ευρωπαϊκή συνοικία με το κοινοβούλιο της Ευρώπη, χτισμένο το 1998.
 
4η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και νωρίς το πρωί αναχώρηση για τη γνωστή λουτρόπολη 
Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη στην πόλη που βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές 
του Μέλανα Δρυμού, στις όχθες του ποταμού Όου, κοντά στην πόλη 
Καρλσρουη. Οι θερμές πηγές στο Μπάντεν ήταν ήδη γνωστές από τη 
ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσαν πόλο έλξης για την υψηλή κοινωνία της 
Ευρώπης περί των 19ο αιώνα. Αριστοκρατικοί περίπατοι, καζίνο, όπερα, 
νεοκλασική ατμόσφαιρα, αυτοκρατορικά λουτρά σας περιμένουν να τα 
ανακαλύψετε. Τελειώνοντας, μετάβαση σε μια από τις ομορφότερες 
και γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, τη Χαιδελβέργη. Μια πόλη η 
οποία υπήρξε το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και διαθέτει το 
παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας ιδρυμένο το 1386. Τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της πόλης είναι το Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του βουνού 
Konigstuhl, και η οδός των φιλοσόφων, 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. Οι 
δυο ωραιότερες εκκλησίες είναι αυτές του Αγίου Πνεύματος και του 
πανεπιστήμιου. Δε θα παραλείψουμε να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, 
όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα - σύμβολα 
των μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας Γερμανίας. Ελεύθερος χρόνος 
γαφητό και στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση 
στα δωμάτια.
 
5η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο 
του Μέμινγκεν και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να απολαύσετε τα μοναδικά τοπία της Αλσατίας, αλλά και τη μαγεία της Χαιδελβέργης

Πτήση για Βασιλεία & επιστροφή από Μέμιγκεν, 
χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Στρασβούργο



ΕΛΒΕΤΙΑ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΑΛΣΑΤΙΑ
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ΦράϊμπουργκΒασιλεία

Αλπικό τρένο

22/10

6 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Κ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ BADEN BADEN ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να απολαύσετε τα μοναδικά τοπία της Ελβετίας και της Αλσατίας με ιδανικές πτήσεις. Θα μαγευτείτε από το 
εντυπωσιακό αλπικό τοπίο, τις πανέμορφες λίμνες, τις κοσμοπολίτικες πόλεις με τις παραμυθένιες μεσαιωνικές γωνιές, τους καταπράσινους 
αμπελώνες που δίνουν εξαιρετικά κρασιά, το σιδηροδρομικό ταξίδι-εμπειρία (Αλπικό τρένο) και φυσικά τη μοναδική γαστρονομία της περιοχής !

Ζυρίχη

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
ΖΥΡΙΧΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έλεγχος εισιτήριων 
και απευθείας πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη και γνωριμία με το 
συνοδό μας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο 
ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις 
και τη νοοτροπία των κατοίκων. Ξεκινάμε την περιήγηση στην 
πιο βιομηχανοποιημένη πόλη της  χώρας. Η Βασιλεία βρίσκεται 
στο σημείο γνωστό ως το τριεθνές, ακριβώς στα σύνορα με τη 
Γαλλία και τη Γερμάνια. Σημείο αναφοράς της, ο ποταμός Ρήνος, 
ο οποίος πηγάζει από τις νοτιοανατολικές Ελβετικές Άλπεις και 
συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια μέχρι την Ολλανδία, όπου και 
εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα μετά από μια πορεία 1320 χλμ. 
Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο 
της Markplatz με τις αλληγορικές φιγούρες, και ο καθεδρικός 
ναός ο οποίος φτάνει το ύψος των 67 μέτρων σηματοδοτώντας 
το θρησκευτικό κέντρο της πόλης.  Τέλος ακολουθούμε το 
πλακόστρωτο δρομάκι το οποίο μας οδηγεί στο μπαλκόνι 
του Ρήνου, όπου θα απολαύσουμε την θέα. Αποχωρώντας 
συνεχίζουμε για τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, 
που βρίσκεται στα βόρεια της Ελβετίας.  Άφιξη και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη
 
2η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΟΡΕΣ  
NIEDERDORF 
Προγευμα και ξεκινάμε τη γνωριμία με την 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. Τελειώνοντας, χρόνος 
ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Μπορείτε 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.  Το βράδυ 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την κοσμοπολίτικη περιοχή 
Niederdorf.
 
3η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Μετά το πρόγευμα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή 
στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιντ 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. 
Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ. 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. Μουσεία, καθεδρικοί 
ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια και αγάλματα κοσμούν την πόλη και 
συμβάλλουν 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 
patiserie. Συνεχίζουμε για τη Γερμανία και την πόλη Φράιμπουργκ, που βρίσκεται 
στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του Μέλανα Δρυμού, στην 
πόλη όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος  Έλληνας συγγραφέας Νίκος 
Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό καθεδρικό 
ναό στη κεντρική πλατεία. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στις ωραίες μπυραρίες 
της περιοχής. Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο, για να τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα και κυριότερη πόλη του 
νομού του κάτω Ρήνου, το Στρασβούργο, όπου ο τοπικός πληθυσμός αποτελείται 
από ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων. Μοναδική πινελιά στη 
γραφικότητα της περιοχής προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει να 
είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμυθία του Σαρλ Περώ και την εποχή του 
1600. Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει για το μέγεθος των αμυντικών 
έργων, τα οποία έλαβαν χώρα περί το 1700. Ο προτεσταντισμός είναι έντονος στη 
περιοχή γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στη στενή σχέση μεταξύ της πόλεως 
και της γειτονικής Γερμανίας. Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα 
οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 
1450 από το Γουτεμβέργιο. Επισκεπτόμενοι την πόλη αυτή θα δούμε τον καθεδρικό 
ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα, το εντυπωσιακό 
παλάτι Ροχάν με τα 3 μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο  είναι η μόνη πόλη στον 
κόσμο, μαζί με τη Γενεύη, που δεν είναι πρωτεύουσα κράτους, αλλά φιλοξενεί την 
έδρα σημαντικών διεθνών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της 
Ε.Ε. και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κινούν τα νήματα της Γηραιάς 
Ηπείρου από την πόλη της βορειοανατολικής Γαλλίας. Ελεύθερος χρόνος. Το 
μεσημέρι σας προτείνουμε μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή στα φημισμένα 
κρασοχώρια. Νότια της πόλης του Στρασβούργου, και σε μια ακτίνα 150 χλμ. όπου 
υπάρχουν 67 φημισμένα κρασοχώρια τα οποία βρίσκονται σε Γαλλικό έδαφος. 
Λόγω του ότι η περιοχή αυτή περικλείεται από τη μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και 
από την άλλη από το Ρήνο, δημιουργείται ένα μοναδικό μικροκλίμα ιδανικό για τις 
αμπελοκαλλιέργειες. Θα επισκεφτούμε 2 από τα πιο φημισμένα χωριά το Ρεκβίρ 
και το Εγκισχαιμ. Επισκεπτόμενοι το Έγκισχαιμ θα δούμε ένα κάστρο του 11ου 
αιώνα κτισμένο από τους  δούκες της Αλσατίας, ενώ στο Ρέκβιρ, που είναι γνωστό 
ως το χωριό των αμπελουργών, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη 
καλλιέργεια σταφυλιών, θα θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του στρατηγού Ντε 
Γκολ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια 
να έχουν την τιμητική τους. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος για μια γρηγορη τελευταία βόλτα. Στη συνέχεια 
μεταφορά στο αεροδρόμιο Baden Baden για την πτήση επιστροφής.



ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ...Το στολίδι της Καταλονίας

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γιρόνα. Άφιξη και μετάβαση 
στο ξενοδοχείο στη Βαρκελώνη. Για την πρώτη βραδιά σας προτείνουμε 
να περπατήσετε την Ράμπλας τον διασημότερο πεζόδρομο της Ισπανίας, 
με την αγορά λουλουδιών, τους υπαίθριους καλλιτέχνες, ζωγράφους και με 
την αστείρευτη ζωντάνια της. Περπατώντας την Ράπλας θα δείτε την βρύση 
καναλέτας, πιείτε νερό για να ξαναεπιστρέψετε στην Βαρκελώνη σύμφωνα με 
μία τοπική παράδοση. Είναι επίσης το σημείο συνάντησης των οπαδών της πιο 
επιτυχημένης ομάδας του 21 αιώνα, της Μπαρτσελόνα. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - CAMP NOU - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - SAGRADA FAMILIA 
ΠΑΡΚ ΓΟΥΕΛ - COOKING CLASS 
Mετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε την σημερινή 
μας περιήγηση με το περίφημο CampNou ένα από τα ιστορικότερα γήπεδα 
ποδοσφαίρου της Ευρώπης και έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της 
Μπαρτσελόνα. Η επίσκεψη στους εσωτερικούς χώρους και στο MESSI SPACE είναι 
μια συναρπαστική εμπειρία για φίλους του ποδοσφαίρου και μη. Συνεχίζουμε 
με την πλατεία Ισπανίας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ, το κτίριο Λα Πεδρέρα, την 
πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, την Μπαρτσελονέτα, 
την Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και 
το φημισμένο λιμάνι της Βαρκελώνης. Καταλήγουμε στο αριστούργημα του 
Καταλανού Αntony Gaudi την περίφημη Bασιλική της La Sagrada Familia (Άγια 
Οικογένεια). Πρόκειται για μια γιγαντιαία Βασιλική που βρίσκεται υπό κατασκευή 
από το 1882 και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί για πολλά χρόνια ακόμη. 
Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενώ το Νοέμβριο 
του 2010 εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ ώστε 
να μπορεί πλέον να τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία. Έπειτα θα ανεβούμε στο 
Φαλακρό βουνό, την Μοντάνια Πελάδα για να επισκεφθούμε το διασημότερο 
πάρκο της Βαρκελώνης που ξεκίνησε να χτίζεται το 1900 από τον μεγάλο mod-
ern αρχιτέκτονα Γκαουντί.  Θα θαυμάσουμε  το χρωματιστό του μπαλκόνι ντυμένο 
με την τεχνοτροπεία trencandis ένα είδος ψηφιδωτού από σπασμένα πλακάκια, 
γυαλιά και τούβλα, την αλχημική σαλαμάνδρα, το ροζ σπίτι του Γκαουντί, την 
αγορά και τέλος τα σοκολατόσπιτα εμπνευσμένα από το παραμύθι του Χάνσελ 
και της Γκρέτελ στην κεντρική είσοδο του πάρκου. Στη συνέχεια χρόνος για να  
περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της κοσμοπολίτικης οδού 
Rablas, να απολαύσετε την μοναδική πόλη με τον τρόπο που θέλετε και να 
επιστρέψετε στο ξενοδοχείο εξ ιδίων, όποια ώρα επιθυμείτε.

Barcelona Cooking Class
Το απόγευμα για τους εσάς που σας ενδιαφέρει η τοπική μαγειρική στα μέρη που 
ταξιδεύετε ετοιμάσαμε ένα ιδιαίτερο προαιρετικό μάθημα μαγειρικής.
Πηγαίνουμε προς την ιστορική αγορά La Boqueria όπου επικρατεί μια πανδαισία 
χρωμάτων και γεύσεων. Σε μια κεντρική τοποθεσία δίπλα στη La Rambla ξεκινάμε 
με τα βασικά της ισπανικής κουζίνας, διαλέγοντας φρέσκα θαλασσινά από τους 
παραγωγούς και τους τοπικούς πωλητές της La Boqueria, μία από τις πιο διάσημες 
αγορές της Βαρκελώνης. Από αυτήν την ιστορική αγορά, συνεχίζουμε σε ένα 
σχολείο μαγειρικής, όπου θα βρούμε μια ανοιχτή κουζίνα, μπαρ και εστιατόριο. 
Βάζουμε ένα ποτήρι sangria και στη συνέχεια ξεκινάμε να προετοιμάζουμε μια 
ποικιλία από τάπας ή pintxos, κλασικά ισπανικά μικρά πιάτα που συνδυάζονται 
τέλεια με ένα ποτήρι κρασί. Με τον σεφ να μαγειρεύει δίπλα μας, ξεκινάμε να 
προετοιμάζουμε την παραδοσιακή paella. Μόλις η paella είναι έτοιμη, καθόμαστε 
να απολαύσουμε το γεύμα που έχουμε ετοιμάσει με τα χεράκια μας! 

3η ημέρα: ΕΝΥΔΡΕΙΟ - SAILING TRIP 
Επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και επισκεπτόμαστε το 
μεγαλύτερο ενυδρείο της Ευρώπης,  δεύτερο μεγαλύτερο στον 
κόσμο! Έχει τη φήμη ότι πρόκειται για ένα θαυμάσιο θαλάσσιο 
πάρκο, γι αυτό και πάνω από 15 εκατομμύρια ανθρώπων το 
έχουν ήδη επισκεφθεί! Έχει 35 δεξαμενές, 450 διαφορετικά 
είδη ψαριών και θαλάσσιων φυτών, χαριτωμένους πιγκουίνους, 
αλλά και ένα τούνελ μήκους 80 μέτρων, όπου καρχαρίες κάνουν 
τη βόλτα τους πάνω από τα κεφάλια των επισκεπτών. Όσοι 
όμως δεν αρκείστε μόνο στο να τους βλέπετε και θεωρείτε τους 
εαυτούς σας αρκετά τολμηρούς μπορείτε να έρθετε λίγο πιο 
κοντά με αυτά τα συναρπαστικά ζώα! Φοράμε ειδικές στολές και 
μπουκάλες και κάνουμε μια βουτιά στο ενυδρείο, έχοντας ψάρια 
και καρχαρίες να κολυμπούν σε απόσταση αναπνοής από εμάς! 
Αν όλα πάνε καλα…πηγαίνουμε με τα πόδια στο διπλανό λιμάνι 
για μια μοναδική προαιρετική μινι θαλάσσια εκδρομή διάρκειας 
90λεπτών. Θα δούμε την πόλη μέσα από την θάλασσα, το λιμάνι 
και αρκετά αξιοθέατα κατά μήκος της πανέμορφης ακτογραμμής 
της Βαρκελώνης! 

4η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΓΙΡΟΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη της 
Γιρόνα, όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας 
με το μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού ναού στον κόσμο. Η Giro-
na πανέμορφη με το ποτάμι της τον Όναρ και τα ζωγραφιστά 
σπιτάκια στις όχθες του, θα σας προσφέρει πολύ όμορφες 
εικόνες. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Δρέσδη

Δώρο περιήγηση στην 
ΓιρόναΑπευθείας πτήσεις

11,18 & 25/10

4 ΗΜΕΡΕΣ
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ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Βατικανό

Φλωρενία Σαν Τζιμινιάνο

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Mετά 
την παραλαβή των αποσκευών θα συναντήσουμε την τοπική μας συνοδό Δώρα, 
μόνιμο κάτοικο Ρώμης και επίσημη ξεναγό, η οποία θα μας ξεναγήσει και θα 
φροντίσει να γνωρίσουμε την υπέροχη αυτή πόλη και την καθημερινότητα των 
κατοίκων της. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-
σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα 
Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, 
το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό 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 Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με 
το νησί Τιβερίνα. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη 
βραδιά, σας προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για 
να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν 
αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, 
σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν 
από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό 
μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της 
Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε 
από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και 
τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και 
κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη 
ποταμού.

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ 
BIΛΛΑ ΜΠΟΡΓΚΕΖΕ
Σε αυτή την πόλη μια μέρα ξενάγησης σίγουρα δεν είναι αρκετή. Μετά το 
πρόγευμα στο ξενοδοχείο πηγαίνουμε στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού 
για μια μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών 
από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3 
εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής 
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του 
αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην 
ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον 
διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα 
δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε 
στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου, ένα από τα 
μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής.  Στη συνέχεια θα 
θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου 
Πέτρου στο Βατικανό, χτισμένο πάνω από το σημείο ταφής του Αποστόλου Πέτρου. 
Μπορεί να χωρέσει 60.000 άτομα ενώ με την συνολική έκταση ολόκληρου του 
αρχιτεκτονικού συγκροτήματος αποτελεί και την μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου. 
Φιλοξενεί πολλά έργα τέχνης καθώς και την περίφημη αποκαθήλωση (Pieta) του 
Μιχαήλ Αγγέλου.  Μετά θα έχουμε χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη 
πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), 
το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της 
Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα και 
διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη 
παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του 
Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το 
καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται 
η Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα 
διάλειμμα για έναν εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 
1760 ή να γευθείτε το πασίγνωστο tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
(προαιρετική)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε μια πόλη που δεν 
χρειάζεται πολλές συστάσεις, αυτή των Μεδίκων και της 
Αναγέννησης, την Φλωρεντία. Θα δούμε τον πανέμορφο 
καθεδρικό ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο 
του Μπουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιότο, το βαπτιστήριο, την 
πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο Πίτι κ.α. Τελειώνοντας, μια βόλτα 
στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα σας εντυπωσιάσει. 

4η ημέρα: TIBΟΛΙ - ΒΙΛΛΑ ΕΣΤΕ - CASTEL ROMANO MALL
Αξιοποιήστε αυτή την ημέρα με τον τρόπο που επιθυμείτε ή 
ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετική εκδρομή στο πανέμορφο 
Τίβολι. Εκεί θα δούμε τους παγκοσμίως γνωστούς κήπους και 
τη βίλλα του Καρδιναλίου Εστέ, που χτίστηκαν το 16ο αιώνα 
και διαθέτουν 100 κρήνες. Ακόμη, θα δούμε και την εξοχική 
κατοικία του αυτοκράτορα Αδριανού (2ος αιώνας μ.Χ) που 
διαθέτει ένα μεγάλο υπαίθριο μουσείο ανακατασκευών των 
αγαπημένων κτιρίων του αυτοκράτορα. Χρόνος ελεύθερος για 
φωτογραφίες. Κατά την επιστροφή μας θα επισκεφτούμε το 
φημισμένο εμπορικό κέντρο CASTEL ROMANO. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Θα πάρουμε ένα καλό πρόγευμα στο ξενοδοχείο και εφόσον η 
ώρα της πτήσης το επιτρέπει θα έχουμε χρόνο για μια τελευταία 
βόλτα στην πόλη που έχει 10 μήνες το χρόνο υψηλή τουριστική 
περίοδο! Στη συνέχεια μεταφορα στο αεροδρομιο για την πτηση 
της επιστροφης.

 ΔΩΡΟ EIΣΟΔΟΣ & ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

Γνωρίστε την «αιώνια πόλη» με 
τον ιδανικότερο τρόπο 

- Απευθείας πτήσεις για Ρώμη 
- Ιδανικά ωράρια πτήσεων
- Διαμονή στο κέντρο της πόλης
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
- Συνοδός – μόνιμος κάτοικος Ρώμης
- Μουσεία Βατικανού, με εξασφαλισμένη προκράτηση
& δώρο κόστος εισόδου, γρήγορη πρόσβαση χωρίς 
πολύωρη αναμονή

Η Αιώνια Πόλη δεν είναι απλά ένας must προορισμός, 
είναι μια ζωντανή περιήγηση στην πορεία της Ιστορίας 
και των Τεχνών ενώ κάθε βόλτα στους δρόμους της ένα 
μάθημα αισθητικής και στυλ. Καλά ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
μπαρ, καφέ, αξιοθέατα, shopping, διασκέδαση. Ζήστε την 
“αιώνια πόλη” μαζί μας για να αποφύγετε τυχόν παγίδες του 
διαδικτύου (πχ παραπλανητικές φωτογραφίες δωματίων), να 
μην ασχοληθείτε με προκρατήσεις σε μουσεία, να γλυτώσετε 
πολύωρες αναμονές (ιδίως στο Βατικανό) και να έχετε μια 
μοναδική “τοπική φίλη” την Δώρα την ελληνόφωνη επίσημη 
ξεναγό μας που μένει μόνιμα στη Ρώμη.

6,13,24 /10 &
11,18,25 /11
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Βενετία

Φλωρεντία

Ρώμη

Βερόνα

Ιδανικός συνδυασμός πτήσεων
Πτήση για Μπέργκαμο & επιστροφή από Ρώμη, 

χωρίς περιττά χιλιόμετρα

1η ημερα : ΜΙΛΑΝΟ - ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ - ΚΟΜΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ  
ΛΙΜΝΗ MAGGIORE
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και απευθείας πτήση για 
τo Mπεργκαμο.Αναχωρηση για την πόλη του μεταξιού, που είναι από τις 
ομορφότερες της Ιταλίας, χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, 
το Κόμο. Στην περιήγησή μας, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό 
Δημαρχείο, το ναό Σαν Φεντέλε, την παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού 
κέντρου με τα μεσαιωνικά κτίρια, θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο δρόμο. 
Συνεχίζουμε 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. Τελειώνοντας, αναχωρούμε 
για τη λίμνη Maggiore, που βρίσκεται στη νότια πλευρά των Άλπεων και είναι 
η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. Οργιώδες πράσινο που θα σας 
εντυπωσιάσει, καθώς η περιοχή είναι κατάφυτη με μεσογειακή βλάστηση 
και εξωτικά φυτά. Η λίμνη Maggiore είναι ακόμη γνωστή από το σπουδαίο 
μυθιστόρημα «Αποχαιρετισμός στα Όπλα» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ (Er-
nest Hemingway), όταν ο πρωταγωνιστής και η ερωμένη του πρέπει να 
διασχίσουν τη λίμνη κωπηλατώντας για να ξεφύγουν από την ιταλική 
αστυνομία (Καραμπινιέρι). Ελπίζουμε εσείς να μην έχετε τέτοιου είδους 
μπλεξίματα. Μεταβαση στο ξενοδοχειο του Μιλανου, τακτοποίηση στα 
δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (ΜΕΣΤΡΕ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πολη του Μιλάνου, όπου θα δούμε το 
Castello d’ Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle II, 
την περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο και 
το εντυπωσιακό Ντουόμο.Συνεχιζουμε για την πόλη των αιώνιων εραστών 
του Σαίξπηρ, τη γραφική Βερόνα. Θα θαυμάσουμε τη Ρωμαϊκή αρένα, τις 
πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, οι οποίες περιβάλλονται από άριστα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των Καπουλέτων 
με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας.Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην 
περιοχή του Μέστρε και τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην «πόλη των Δόγηδων» και των καναλιών 
που είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά τα οποία περιτριγυρίζονται από γραφικά 
κανάλια και ενώνονται με μικρές γέφυρες. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και 
με βαπορέτα θα φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο 
επιβλητικό ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού 
των Μαυριτανών, την γέφυρα των στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΡΩΜΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης 
τη Φλωρεντία. Θα δούμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό της Παναγίας των 
λουλουδιών με τον τρούλο του Μπρουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, 
το βαπτιστήριο, την πιάτσα ντε λα σινιόρα, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με 
τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το παλάτσο Βέκκιο και το Πόντε 
Βέκιο. Έπειτα αναχώρηση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Τακτοποιηση στο 
ξενοδοχειο.Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ. 
Μετα το πρωινο,θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση στην 
πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. 
Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα 
Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το 
μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο 
του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία 
αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική 
πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, 
το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Θα 
μεταφερθουμε στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια 
μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα 
μερικών από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια 
επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Στην ξενάγησή μας θα 
θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο 
των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα 
δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα 
καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ 
Αγγέλου που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα 
της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη 
μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου Πέτρου 
στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση 
(Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. 
Το απογευμα χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. 
Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Bor-
ghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το 
Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, 
ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να 
επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης 
όσον αφορά τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini 
και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο 
το καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο 
πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί 
μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν εσπρέσσο στο γνωστό 
Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή γευθείτε το πασίγνωστο 
tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

6η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΡΩΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ 
ΛΙΜΝΗ MAGGIORE - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ - ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ
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Μπολώνια

ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ - ΒΕΝΕΤΟ - ΤΟΣΚΑΝΗ 23/10

Πτήση για Μπέργκαμο & επιστροφή από 
Μπολώνια, χωρίς περιττά χιλιόμετρα

1η ημερα : ΜΙΛΑΝΟ - ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ - ΚΟΜΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ  
ΛΙΜΝΗ MAGGIORE 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και απευθείας πτήση 
για τo Mπέργκαμο. Αναχωρηση για την πόλη του μεταξιού, μια από τις 
ομορφότερες της Ιταλίας, χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, το 
φημισμένο Κόμο. Στην περιήγησή μας, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, 
το Παλιό Δημαρχείο, το ναό Σαν Φεντέλε, την παραδοσιακή πλατεία 
του ιστορικού κέντρου με τα μεσαιωνικά κτίρια, θα περπατήσουμε στον 
παραλίμνιο δρόμο. Συνεχίζουμε για την Ελβετία και την ιταλόφωνη 
περιοχή της χώρας. Η πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ είναι 
το Λουγκάνο, κτισμένο στην ομώνυμη λίμνη. Θα δούμε τον καθεδρικό ναό 
του Αγ. Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό 
πάρκο με τη Βίλλα Τζιάνη και το Συνεδριακό Κέντρο. Τελεταία επίσκεψη 
η λίμνη Maggiore, που βρίσκεται στη νότια πλευρά των Άλπεων και είναι 
η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. Οργιώδες πράσινο που θα σας 
εντυπωσιάσει, καθώς η περιοχή είναι κατάφυτη με μεσογειακή βλάστηση 
και εξωτικά φυτά. Η λίμνη Maggiore είναι γνωστή και από το σπουδαίο 
μυθιστόρημα «Αποχαιρετισμός στα Όπλα» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ (Er-
nest Hemingway), όταν ο πρωταγωνιστής και η ερωμένη του πρέπει να 
διασχίσουν τη λίμνη κωπηλατώντας για να ξεφύγουν από την ιταλική 
αστυνομία (Καραμπινιέρι). Ελπίζουμε εσείς να μην έχετε τέτοιου είδους 
μπλεξίματα! Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο γιατί χρειαζόμαστε λίγη 
ξεκούραση. Το βράδυ μια πρώτη βόλτα στο νυχτερινό Μιλάνο επιβάλεται! 

2η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΕΣΤΡΕ 
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε με 
περιήγηση στη φημισμένη πρωτεύουσα της Λομβαρδίας. Θα δούμε το 
Castello d’ Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle 
II, την περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο 
και το εντυπωσιακό Ντουόμο. Θα έχουμε και λίγο χρόνο στην αγορά, 
πριν αναχωρήσουμε για τη συνέχεια του ταξιδιού μας. Αναχωρούμε για 
την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, την ρομαντική Βερόνα. 
Θα θαυμάσουμε τη Ρωμαϊκή αρένα, τις πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι 
Σινιόρι, οι οποίες περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά 
κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι 
της Ιουλιέτας. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στην πόλη Μέστρε, την 
“είσοδο¨ της Βενετίας.

3η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
Η ημέρα αυτή είναι όλη αφιερωμένη στην πόλη που δεν χρειάζεται 
πολλές συστάσεις, την πανέμορφη Βενετία. Χτισμένη πάνω σε 119 νησιά, 
τα οποία περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και ενώνονται με μικρές 
γέφυρες. Μια πόλη ρομαντική και υπέροχη, μια πόλη μουσείο. Κανάλια 
και γεφυράκια, παλάτια, μουσεία και αίθουσες τέχνης, μια ατμόσφαιρα 
τόσο υγρή και τόσο ρομαντική ταυτόχρονα, τόσο όμορφη αλλά και τόσο 
σκοτεινή. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και με βαπορέτα θα φτάσουμε 
στην περίφημη πλατεία Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο επιβλητικό ναό. Θα 
δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, 
την γέφυρα των στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΦΕΡΑΡΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για την φοιτητούπολη Πάντοβα, η αρχαιότερη 
πιθανόν πόλη της βόρειας Ιταλίας, σύμφωνα με την ημερομηνία 
ίδρυσης της, τον 12ο αιώνα π.Χ. από τους Τρώες. Θα δούμε το 
φημισμένο πανεπιστήμιό της (ένα από τα αρχαιότερα της Ευρώπης), 
την μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Αντωνίου με τους Βυζαντινούς 
τρούλους και τον πολυτελή εσωτερικό διάκοσμο που θεωρείται από 
τους σημαντικότερους λατρευτικούς χώρους της Ιταλίας και τέλος την 
Prato della Valle, μια ελλειπτική πλατεία 88.000 τετραγωνικών μέτρων, 
η οποία θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρώπης. Συνεχίζουμε 
για την επαρχία της Εμίλια Ρομάνια, όπου θα κάνουμε στάση στη 
Φερράρα. Θα δούμε το μεσαιωνικό της δημαρχείο, το ανάκτορο των 
Έστε και τον περίφημο καθεδρικό ναό. Το απόγευμα θα φτάσουμε 
στην Φλωρεντία, γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
UNESCO. Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και θα κάνουμε μια 
πρώτη βόλτα στο γραφικό κέντρο.

5η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - GALLERIES UFFICI 
Φροντίστε να πάρετε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο γιατί η 
ξενάγηση στη Φλωρεντία είναι μοναδική. Θα δούμε την Πιάτσα Σαν 
Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό 
Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο 
του Μπρουνελέσκι. Θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που 
στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος 
του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που 
στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης και η Λότζα με αγάλματα 
σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη 
Πινακοθήκη Ουφίτσι, ένα από τα διασημότερα μουσεία του κόσμου με 
μεγάλο αριθμό αριστουργημάτων και πλήθος κόσμου από κάθε μέρος 
του πλανήτη.
Συνεχίζουμε με την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα 
Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με 
τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Pasz-
kowski. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη 
στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. 

6η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Και επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, ήρθε και η τελευταία 
ημέρα της εκδρομής. Επιλέξαμε η πτήση να είναι από Μπολώνια για να 
μπορέσουμε να δούμε και αυτή την όμορφη πόλη. Θα περιηγηθουμε 
στο κέντρο όπου δεσπόζουν δύο πύργοι : ο μεγαλύτερος είναι ο 
πύργος των Asinelli (102 μέτρα ύψος) και ο μικρότερος των Garisenda 
(49 μέτρα ύψος). Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο που είναι το 
μεγαλύτερο της Ευρώπης μετά της Βενετίας. Το μεσημέρι μετάβαση 
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΜΙΛΑΝΟ - ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ - ΚΟΜΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΛΙΜΝΗ MAGGIORE - ΒΕΡΟΝΑ 
ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ - ΦΕΡΑΡΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΠΟΛΩΝΙΑ 



........................

ΣΙΚΕΛΙΑ - Μ. ΕΛΛΑΔΑ
Τάραντας

Λέτσε

Μοναδική εμπειρία
Γνωρίστε το Ελληνικό στοιχείο στη Μεγάλη Ελλάδα

 
Στην επίσκεψη μας στη Στερνατία, ένα από τα 9 Ελληνόφωνα 
χωριά της Μεγάλης Ελλάδας, υπάρχουν ακόμα πολλοί κάτοικοι που 
ομιλούν με περηφάνια την ιδιωματική διάλεκτο “γκρίκο” που έχει τις 
ρίζες της στην αρχαία Ελληνική γλώσσα. Έχουμε εξασφαλίσει να 
ξεναγηθούμε στο πολύ ενδιαφέρον παλιό ελαιοτριβείο και μετά από 
μια σύντομη περιήγηση θα καταλήξουμε στο χώρο, όπου στεγάζεται 
ο σύλλογος CHORAMA, όπου κάτοικοι θα απαγγείλουν για μας 
ποιήματα στη γρεκάνικη γλώσσα και θα παρουσιάσουν το πολύ 
σημαντικό έργο που επιτελούν για την διάσωση αυτής της υπέροχης 
ποιητικής γλώσσας και της παράδοσης που την συνοδεύει. Πρόκειται 
για μια μοναδική εμπειρία που μας γεμίζει συγκίνηση και περηφάνια 
για το μεγαλείο της Ελλάδας που άφησε βαθύ και ανεξίτηλο 
αποτύπωμα σ’ αυτό το κομμάτι της Ν. Ιταλίας, όπου κυριάρχησε για 
πολλά χρόνια.

........................

Πτήση για Κατάνια

Επιστροφή από Μπάρι

Μπάρι

Αλμπερομπέλο

Λέτσε

Τάραντας

Ρήγιο

ΚεφαλούΠαλέρμο

Κατάνια

Συρακούσες

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις πασίγνωστες αρχαίες 
ελληνικές αποικίες, με πτήση για Μπάρι ώστε να δούμε το γραφικό 
Αλμπερομπέλο, τα Ελληνόφωνα χωριά και τον Τάραντα και 
επιστροφή από Κατάνια χωρίς περιττά χιλιόμετρα.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», γνωριμία με το συνοδό μας, 
ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, 
γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων. 
έλεγχος και πτήση για Κατάνια, την πόλη που είναι γνώστη για τα υπέροχα 
μπαρόκ μνημεία. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Σικελίας. Πάνω από 
10 εκκλησιές, οι περισσότερες σε ρυθμό μπαρόκ, και ένα Καθεδρικό 
Ναό αφιερωμένο στην Άγια Αγάθη, την προστάτιδα της πόλης. Έχοντας 
μια πρώτη γνωριμία κατευθυνόμαστε για τη γραφική και αριστοκρατική 
Ταορμίνα με την υπέροχη πανοραμική θέα στο Ιόνιο και στην Αίτνα 
που βρίσκεται πολύ κοντά. Το σημαντικότερο αξιοθέατο είναι το αρχαίο 
ελληνικό θέατρο, κατασκευασμένο τον 3ο αι. π.Χ. από τον Ιερώνα Β΄. Εδώ 
ο Γκαίτε αναζητούσε την ψύχη της Σικελίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΠΑΛΕΡΜΟ 
Πρωινό και αναχώρηση νωρίς το πρωί για τον αρχαιολογικό χώρο 
Νεάπολη των Συρακουσών, όπου θα ξεναγηθούμε στο Ελληνικό θέατρο, 
στα λατομεία, το αυτί του Διονύσου κλπ. Στη συνέχεια θα μεταβούμε 
στο νησάκι Ορτυγία όπου βρίσκεται η παλιά πόλη των Συρακουσών με 
τον περίφημο Καθεδρικό Ναό, χτισμένο πάνω σε αρχαίο ναό της θεάς 
Αθηνάς. Θα δούμε την πηγή της Αρέθουσας και θα περπατήσουμε στην 
υπέροχη παραλία της πόλης με τα θαυμαστά μπαρόκ κτίρια. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για τον Ακράγαντα με προορισμό την περίφημη κοιλάδα των 
Ναών, όπου θα θαυμάσουμε από κοντά τους 10 καταπληκτικούς ναούς 
από τον 5ο αι. π.Χ. Στον Ακράγαντα γεννήθηκε ο Εμπεδοκλής, σημαντικός 
προ-Σωκρατικός φιλόσοφος. Μετά την ξενάγησή μας αναχωρούμε για το 
Παλέρμο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

Piazza del duomo - Συρακούσες
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Συρακούσες Αλμπερομπέλο

3η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΝΤΡΕΑΛΕ (20χλμ) 
Η πόλη είναι χτισμένη σε μια μαγευτική τοποθεσία, στους πρόποδες 
του Βουνού Πελεγκρίνο. Υπήρξε αποικία των Καρχηδονίων, ενώ οι 
Φοίνικες και οι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν σταθμό στα ταξίδια 
τους. Η περιήγησή μας θα αρχίσει από τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα 
Πρετόρια με το «Σιντριβάνι της Ντροπής», το μέγαρο της Γερουσίας 
και την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα βυζαντινά. Θα δούμε 
τα δυο θέατρα της πόλης Politheama και Massimo καθώς επίσης και 
χαρακτηριστικά μνημεία από την αραβική, νορμανδική και ισπανική 
παρουσία. Η πόλη έχει δυο καθεδρικούς ναούς αριστουργήματα της 
νορμανδικής αρχιτεκτονικής, έναν στο ιστορικό κέντρο έναν στο λόφο 
του βασιλιά Μοντρεάλε (6.000τμ) με θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής 
τέχνης. Το απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να επισκεφτούμε 
την αγορά της πόλης και να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια. 
Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΚΟΣΕΝΤΖΑ - ΤΑΡΑΝΤΑΣ - ΛΕΤΣΕ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον Τάραντα, τη μόνη 
αποικία της Σπάρτης στη Νότιο Ιταλία. Η πόλη έχει αναπτυχτεί πάνω σε 
μια μικρή νησίδα στο εσωτερικό της τοπικής λιμνοθάλασσας. Σήμερα 
είναι σημαντικό λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού Στόλου. Θα δούμε τον 
Καθεδρικό Ναό, τμήμα του οχυρωματικού συστήματος της πόλης και στη 
συνέχεια αναχώρηση για την καρδιά της ελληνόφωνης παρουσίας. Είναι μια 
περιοχή νότια από τη πόλη του Λέτσε, βρίσκεται στη χερσόνησο Σάλεντο, 
κατοικείται από τους Γκρίκο, οι οποίοι μιλούν την ελληνική διαλεκτό των 
Γκραικάνικων η Κατωιταλικών. Αποτελείται από 9 χωριά ανάμεσα στα 
όποια είναι τα Καλημέρα, Μαρτάνο, Ζολίνο, Στερνατία την οποία και θα 
επισκεφθούμε. Σύντομη περιήγηση και γνωριμία με τους κατοίκους σε 
μια ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση στο χώρο του συλλόγου 
“CHORA-MA”. Καταλήγουμε στο Λέτσε όπου και τακτοποιούμαστε στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΛΕΤΣΕ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε για το Αλμπερομπέλο 
το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση 
στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα σπίτια 
με τις χαρακτηριστικές πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές σκεπές από 
ασβεστολιθικές πλάκες (τους περίφημους τρούλους) στολισμένες με 
αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Τον 16ο αιώνα 
ήταν ένα μικρό φέουδο υπό τον έλεγχο της οικογένειας Acquaviva. Τότε 
άρχισαν να χτίζουν οι πρώτοι trulli παράξενα οικοδομήματα με κωνικό 
σχήμα. Το χωριό θυμίζει καταφύγιο των Επτά Νάνων από το παραμύθι 
της Χιονάτης. Σύμβολα χριστιανικά, αλλά και παγανιστικά είναι παντού 
στις σκεπές και στους δρόμους. Η εκκλησία του Άγιου Αντώνιου έχει 
την ίδια αρχιτεκτονική. Μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

Παλέρμο

4η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΗ - ΒΙΛΛΑ ΣΑΝ 
ΤΖΟΒΑΝΙ - ΡΗΓΙΟ 
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφικότατη Κεφαλού, όπου θα 
επισκεφθούμε τη γραφική Πιάτσα Ντουόμο και τον νορμανδικό 
Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Εδώ η Δύση 
συναντά την Ανατολή στην τεχνοτροπία και αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε 
για το Ρήγιο, ένδοξη αποικία των προγόνων μας, από τις παλιότερες στην 
περιοχή. Μέσω των στενών της Μεσσήνης, που φέρνουν στη μνήμη μας 
τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη, μυθικά τέρατα που στοίχειωναν το πέρασμα, 
φθάνουμε στο Ρήγιο, που ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους της Εύβοιας 
το 720 π.Χ. Σήμερα η πόλη έχει ένα πολύ όμορφο ιστορικό κέντρο με 
πανέμορφα κτίρια σε στυλ μπαρόκ αφού η πόλη ξαναχτίστηκε μετά 
τον καταστροφικό σεισμό του 1693 που ισοπέδωσε τη νότια Καλαβρία 
και ολόκληρη την Ανατολική Σικελία. Το παραλιακό μέτωπο της πόλης 
είναι απλά καταπληκτικό, και προσφέρεται για μια εξαίσια απογευματινή 
βόλτα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Κοσέντζα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Κεφαλού

ΑΛΜΠΕΡΟΜΕΛΟ - ΛΕΤΣΕ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ - ΤΑΡΑΝΤΑΣ - ΡΗΓΙΟ - ΚΟΖΕΝΤΣΑ 
ΜΕΣΣΗΝΗ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ
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ΜΑΛΤΑ...Το νησί που & τον Οκτώβριο έχει ήλιο

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ 5D 
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ και 
γνωριμία με τους συνοδούς μας, τον Πάρη και την Όλγα, οι οποίοι 
έχουν πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, 
γνωρίζουν τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία 
των κατοίκων. Έλεγχος και απευθείας πτήση για την καρδιά της 
Μεσογείου, τη Μάλτα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 
για το 2018, ένα νησί που αποτελεί μια πανδαισία χρωμάτων 
και αρωμάτων. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην περίφημη 
πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη 
Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα στενό 
ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και διαθέτει 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 Μάγιστρου και τον καθεδρικό Ναό του 
Αγ. Ιωάννη, τον πιο εντυπωσιακό ναός της Μάλτας και εξαίρετο 
δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Ο ναός ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 
και του 1578 ως 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». Στη συνέχεια 
σας προσφέρουμε δωρεάν την είσοδο στο Μάλτα 5D, όπου θα 
μας παρουσιαστεί σε ένα 5διάστατο βίντεο η ιστορία της Μάλτας. 
Ιδιαίτερα ειδικά εφέ, καθίσματα που κουνιούνται, σπρέυ με αέρα 
και νερό θα σας εντυπωσιάσουν. Ελεύθερος χρόνος για αγορές 
και φαγητό. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την Πλατεία 
Δημοκρατίας (Μisrah Ir-Repubblika), για απεριτίφ και pastiz-
zi στο Caffe Cordina, γνωστό από τους τουριστικούς οδηγούς. 
Τελειώνοντας μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ 
επισκεφθείτε τις γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian’s, που 
σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του St. Julian’s, είναι το νυχτερινό 
επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν 
passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν 
τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα, διατρέχοντας 
αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες.

Το μέρος που πρέπει να επισκεφθείτε τουλάχιστον μια 
φορά στη ζωή σας!
Χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται 
το νησί κάθε χρόνο για να θαυμάσουν τα μεσαιωνικά 
κάστρα, τις ωραίες ακτές, τα αναγεννησιακά αγάλματα, 
το έντονο τοπικό χρώμα κι ένα από τα ομορφότερα 
λιμάνια της Μεσογείου. Η γοητεία του νησιού θα σας 
εντυπωσιάσει!

Αξίζει...

- να περπατήσετε στα καλντερίμια στη Βαλέτα  

- να δοκιμάσετε το παραδοσιακό μενού, την fenkata, 
κουνέλι συνοδευόμενο συνήθως με μακαρόνια

- να δοκιμάσετε το εθνικό ποτό τους, το kinnie, ένα 
αφρώδες αναψυκτικό

- να απολαύσετε την εκπληκτική θέα από τους κήπους 
Upper Barrakka

- να επισκεφθείτε την περιοχή Sliema και Paceville, 
τουριστικά θέρετρα του νησιού που σφύζουν από ζωή

- να δείτε την ακτή Golden Bay, αλλά και την Ramla Bay 
στο Γκότσο

- να επισκεφθείτε το εργοστάσιο της PLAΥMOBΙL, στο 
οποίο κυκλοφορούν δύο φιγούρες εμπνευσμένες από 
την αρχαία Ελλάδα, ο Δίας και η Αθηνά!

Η Μάλτα είναι ένα προορισμός που τελευταία έχει μπει 
στις πρώτες προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών. Το 
γραφείο μας έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια στο 
γραφικό νησί με αποκλειστικές απευθείας ναυλωμένες 
πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Κάθε φορά οι ταξιδιώτες 
ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τον προορισμό και τις 
υπηρεσίες μας, οπότε προτείνουμε για άλλη μια φορά  να 
επισκεφθείτε το μοναδικό αυτό νησί για να γνωρίσετε τη 
Φθινοπωρινή Μάλτα.

Cospicoua
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3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO) - MALTA  
LOCAL COOKING CLASS 
Μετά το πρωινό, ξεκινούμε για την 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, τη σπηλιά όπου 
κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες). Ακόμη 
θα επισκεφθούμε και το γραφικό ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο 
για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προτείνουμε να 
γνωρίσετε την μαλτέζικη κουλτούρα και στο φαγητό! Γι’ αυτό λοιπόν για 
όσους επιθυμούν, κατευθυνόμαστε προς ένα κεντρικό εστιατόριο, όπου 
εκεί θα μάθουμε να φτιάχνουμε βήμα – βήμα αυθεντικές μαλτέζικες 
γεύσεις, υπό την καθοδήγηση πάντα ενός local chef! Φοράμε τις ποδιές 
μας, πιάνουμε τα απαραίτητα εργαλείας μας και «ριχνόμαστε» στη δουλειά! 
Φυσικά στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους καρπούς 
του κόπου μας, με δοκιμάζοντας τις γεύσεις με τη συνοδεία ενός ποτηριού 
κρασιού!

4η ημερα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (Senglea, Vitoriossa, Cospi-
coua), MAΡΣΑΣΛΟΚΚ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε 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 Har-
bour) 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, χρόνος 
ελεύθερος για γεύμα στο παραδοσιακό ψαροχώρι Μάρσασλοκκ. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη 
στην πολη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

2η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - ΚΗΠΟΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΡΑΜΠΑΤ - Τα Αλί 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στο γεωγραφικό κέντρο 
της Μάλτας. Η χώρα που δεν έχει μεγαλύτερη έκταση από τη Νάξο, 
έχει περίπου 480000 κατοίκους, βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 
πυκνότητα πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Eνωση. Όπου κι αν κοιτάξετε, 
θα δείτε κτίρια, πόλεις, κάστρα. Στη βόλτα μας θα επισκεφθούμε τον 
εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μοστα, με τον τρίτο μεγαλύτερο 
τρούλο στην Ευρώπη και στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο 
Εθνικό Πάρκο Τα Αλί, όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο 
εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού καθώς και το εργοστάσιο 
αργυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του 
Ραμπάτ για την επίσκεψη στη <σιωπηλή πόλη>, όπως αποκαλείται, 
την Μεδινα, 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. Oταν 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 θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική κοινότητα του 
Attard και τους περίφημους κήπους του Αγίου Αντωνίου και το 
Προεδρικό μέγαρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα 
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. Διανυκτέρευση.

Info...
Η Μάλτα αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος νησιών 
στην κεντρική Μεσόγειο, ανάμεσα στη Σικελία και 
την Τυνησία και είναι μια από τις μικρότερες και 
πιο πυκνοκατοικημένες χώρες. Το κράτος της, 
περιλαμβάνει το ομώνυμο νησί καθώς και τα νησιά 
Γκότζο, Κομίνο, Φίλφα και Γκομινότο (από αυτά 
κατοικούνται μόνο τα δύο πρώτα). Πρωτεύουσα της 
Μάλτας είναι η Βαλέτα.

Μάλτα

Γκόζο

ΓκόζοΒαλέτα

ΒΑΛΕΤΑ - ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ - ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - ΤΑ ΑΛΙ - ΚΗΠΟΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΓΚΟΖΟ 
ΜΑΛΤΑ COOKING CLASS - SENGLEA - VITORIOSSA - CONSPICOUA - ΜΑΡΣΑΛΟΚΚ
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Στις πτήσεις με τη RYANAIR δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στο 
Μάρσασλοκ την τελευταία ημέρα



ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΒαρσοβίαΑλατορυχεία

Άουσβιτς

Info...
Οι δυο πιο αξιόλογες πόλεις της Πολωνίας, 
Βαρσοβία και Κρακοβία, αποτελούν 
ένα μοναδικό κράμα αρχιτεκτονικής και 
ταμπεραμέντου. Η Βαρσοβία βρίσκεται στη 
καρδιά της χώρας τόσο από γεωγραφική 
όσο και από πολιτική άποψη. Περπατώντας 
στη παλιά πόλη δύσκολα θα πιστέψετε, ότι 
το ιστορικό της κέντρο είχε μετατραπεί 
σε σωρό ερειπίων στον 2ο παγκόσμιο 
πόλεμο, καθώς αποκαταστάθηκε με 
απόλυτο σεβασμό στην ιστορία μέσα 
από αρχεία και παλιές φωτογραφίες. Ό,τι 
της λείπει σε αρχαιότητα το κερδίζει σε 
δυναμισμό. Η Κρακοβία, πρωτεύουσα της 
Πολωνίας για 500 χρόνια, αντίθετα με τη 
Βαρσοβία, ξέφυγε της καταστροφής και 
αποτελεί μια πόλη-κόσμημα που κρύβει 
θησαυρούς γοτθικής και αναγεννησιακής 
αρχιτεκτονικής και τόνους τέχνης. 
Θεωρείται η χαϊδεμένη πόλη της χώρας με 
μια θαυμάσια Παλιά Πόλη.

1η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και γνωριμία με την συνοδό μας, η οποία έχει πραγματοποιήσει το 
συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των 
κατοίκων. Στη συνέχεια απευθείας πτήση για την Ιστορική πόλη της Βαρσοβίας. Άφιξη και χωρίς να 
χάνουμε χρόνο θα ξεκινήσουμε την περιήγηση της πόλης που περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις, 
βρίσκεται στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί 
τον σημαντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο. Στην ξενάγηση θα 
δούμε, μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, που αποτελεί πολύ 
καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής και λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim. Στη 
συνέχεια θα δούμε το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που 
σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν 
στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι 
Κρασίνσκι, από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι 
της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ και το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που 
στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. 
To απόγευμα, με την καθοδήγηση του συνοδού, περιπλανηθείτε στη γραφική πόλη και απολαύστε τα 
φωταγημένα αξιοθέατα. 

2η ημέρα: ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ & ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΒΙΛΑΝΟΦ 
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για εκδρομή στην κοντινή Ζελάσοβα 
Βόλα, τη γενέτειρα του μεγάλου μουσουργού Σοπέν. Θα έχουμε επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο που 
γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός και χρόνο για γνωριμία με την πόλη. Στη συνέχεια επιστρέφουμε 
στην Βαρσοβία για επίσκεψη στους υπαίθριους χώρους του ανακτόρου Βιλάνοφ που εντυπωσιάζει 
κυρίως για την εξωτερική του όψη. Οι όμορφοι κήποι του που επισκεπτόμαστε, πλαισιώνουν αρμονικά 
το ανάκτορο και γι’ αυτό ο χώρος χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «μικρές Βερσαλλίες». Το απόγευμα 
προτείνουμε να περπατήσετε κατά μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή της 
Βασιλικής Οδού.

Βαρσοβία

Βαρσοβία

Κρακοβία

Κρακοβία
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5 ΗΜΕΡΕΣ

Κρακοβία

3η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην πρωτεύουσα, 
κατευθυνόμαστε στη νότια Πολωνία, στην περίφημη Κρακοβία. Καθοδόν 
θα επισκεφθούμε στην Τσεστοχόβα το φημισμένο μοναστήρι της 
Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε επίσκεψη στο παρεκκλήσι της μονής. Η 
επόμενη επίσκεψη δεν χρειάζεται συστάσεις όχι μόνο γιατί βρίσκεται 
στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UN-
ESCO αλλά γιατί πρόκειται για το μεγαλύτερο στρατόπεδο εξόντωσης 
του τρίτου Ράιχ, τον πλέον μουσειακό χώρο Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, 
όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 1,1 εκ. άτομα κατά την διάρκεια 
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεικτα συναισθήματα σε μια 
ιδιαίτερα συγκλονιστική ταξιδιωτική εμπειρία. Το απόγευμα φτάνουμε 
στην Κρακοβία και τακτοποιούμαστε στα δωμάτια. Το βράδυ με την 
καθοδήγηση του συνοδού, κάντε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη, 
περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της και απολαύστε ποτό ή φαγητό 
στα δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική 
πλατεία.

5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Το πρωί αναχωρούμε για τη κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα, για να 
επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία της, που αποτελούν μοναδικό κειμήλιο 
στην ιστορία των ορυχείων. Στις υπόγειες στοές βρίσκονται εκκλησίες 
σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα 
υποστυλώματα των στοών, τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα 
μαραγκών της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια 
γοητεία, η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ 
και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης. Μετά την 
επίσκεψη μας και την αγορά αναμνηστικών από αλάτι επιστρέφουμε 
στην Κρακοβία και μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής. 

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην αρχαία πρωτεύουσα 
της Πολωνίας. Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο 
λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την 
Καμπάνα, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία 
με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση της 
πλατείας δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, όπου 
παλαιότερα διακινούνταν το εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζει 
το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής 
Πολωνών ζωγράφων. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην υπέροχη 
πόλη, την οποία με την καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής μπορείτε 
να εξερευνήσετε. Περπατήστε στην Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, 
στα νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε επί αιώνες 
την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά της ταινίας «Η λίστα 
του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και συνδεδεμένη 
με φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος αποτελεί σήμερα ένα από τα 
πιο ζωντανά spot για νυχτερινή ζωή στην πόλη με υπέροχες γκαλερί, 
μουσεία, cafes και εστιατόρια.

Άουσβιτς

Αλατορυχεία

Κρακοβία

ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ 
ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΒΙΛΑΝΟΦ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΒΑΡΣΟΒΙΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΡΑΚΟΒΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
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ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την χρυσή 
πόλη των 100 πύργων. Άφιξη και ξενάγηση στο σημαντικότερο 
αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε τα 
ακριβότερα καταστήματα οίκων μόδας,τα πολυτελή εστιατόρια 
και καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της 
παλιάς πόλης. Στολισμένη με όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια 
όπως του Κίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική εκκλησία της 
Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και 
της Έυας και την εκκλησία του Αγ.Νικολάου. Θα θαυμάσουμε 
το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, 
το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο 
της Πυρίτιδας, την πλατεία Vaclav, σημείο συνάντησης των 
κατοίκων της Πραγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα 
του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελέυθερος. 

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ 
(120 χλμ) / ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ (160 χλμ)
Την ημέρα αυτή μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, σας προτείνουμε δύο 
εξαιρετικές επισκέψεις:

Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βόρρα στην ανατολική Γερμανία στο 
ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας,όπως την αποκαλούν την Δρέσδη. Φεύγοντας 
από την Πράγα προς τα Δυτικά θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού 
Μπαρόκ και αναγέννησης,όπως την όπερα Σέμπερ, τμήμα των ανακτόρων των 
βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν 
σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωογράφων αλλά και το μουσείο της 
μπλέ πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών Frauenkirche 
και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή το βράδυ στην Πράγα. 
ή
Προαιρετική εκδρομή νοτιότερα προς την πόλη Τσέσκυ Κρούμλοβ, η οποία 
προστέθηκε το 1992 στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UN-
ESCO και όχι άδικα. Είναι μια μικρή πόλη στην περιοχή της νότιας Βοημίας της 
Τσεχίας, παγκοσμίως γνωστή για την ιστορική γοτθική αρχιτεκτονική της και το 
κάστρο Κρούμλοβ όπου τα λόγια δεν αρκούν να περιγράψει κάνεις την μοναδική 
ομορφιά της παραμυθένιας πόλης. Η μεσαιωνική πόλη Κρούμλοβ περικυκλώνεται 
από τους μαιάνδρους που σχηματίζει ο ποταμός Μολδάβας. Πάνω από την πόλη 
υψώνεται το επιβλητικό σύμπλεγμα του κάστρου και του πύργου, έδρα κάποτε 
της πιο δυνατής οικογένειας, του Οίκου των Rosenberg. Το θέατρο του κάστρου, 
είναι το παλαιότερο κτίσμα του είδους του στον κόσμο και διατηρήθηκε σε άριστη 
κατάσταση μαζί με τα Μπαρόκ κοστούμια, την σκηνή και την σχετική τεχνολογία.
Το κομψό δημαρχείο Αναγεννησιακού ρυθμού, η εκκλησία του Αγ. Βίττου και οι 
μπαρόκ κήποι του είναι πραγματικά στολίδια υψηλής αρχιτεκτονικής. Οι πύργοι 
και τα κάστρα της νότιας Βοημίας, που βρίσκονταν κάποτε στην ιδιοκτησία του 
Οίκου των Rosenberg, συμπεριλαμβανομένου του Jindrichuv Hradec, είναι γνωστά 
για το θρυλικό φάντασμα, Τη Λευκή Κυρά, που εμφανίζεται κατά διαστήματα στα 
αγαπημένα της μέρη. Περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια και αφήστε τον χρόνο 
να σας ταξιδέψει στο παραμύθι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική Βοημία. Μετά από μία ωραία 
διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη λουτρούπολη «Βασιλική Πόλη» του 
αυτοκράτορα Καρόλου του IV και ταυτόχρονα τόπο συνάντησης των ανθρώπων 
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος 
Α’, Μαρία Θηρεσία, Γκαίτε, Σίλλερ,Μπάζ κ.α. Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ 
Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην 
Καστρούπολη (Hrantsani), την Ακρόπολη της πόλης που 
απλώνεται στον λόφο της Mala Strana,θα δούμε το μοναστήρι 
Strahov, το Loretto,το ανάκτορο Schwarzenberg, το παλιό 
ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας το οποίο αργότερα έγινε 
κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας και πλέον χρησιμοποιείται ως 
προεδρικό μέγαρο. Στην συνέχεια θα δούμε τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Βίτου, την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, θα 
περάσουμε από το εθνικό θέατρο και θα καταλήξουμε στην 
πλατεία της παλιάς πόλης. Χρόνος ελέυθερος. Έπειτα σας 
προτείνουμε μια αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, 
ο οποίος μας ψιθυρίζει στο αυτί την ιστορία του και μας 
διαβάζει το ημερολόγιο των γραφικών γεφυρών και κτιρίων 
που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Απολαύστε πλούσιο μπουφέ 
με φαγητό, γλυκά, φρούτα, τυριά και διάφορες νοστιμιές. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική έξοδος στο φημισμένο 
μαύρο θέατρο ή βραδινή διασκέδαση στις τσέχικες μπυραρίες 
με υπέροχο φαγητό. 

Κάρλοβυ Βάρυ

Δρέσδη
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4 ΗΜΕΡΕΣ

Απευθείας πτήσεις

BOTANIQUE 4* (πρωήνJURIS INN )
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της Πράγας, απέναντι από το 
σταθμό Florenc του μετρό, ενώ απέχει 5 λεπτά από την Παλιά Πόλη της 
Πράγας και 2 στάσεις από την πλατεία Wenceslas. Δια θέτει εστιατόριο, 
μπαρ, γυμναστήριο, αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, δωρεάν Wi-Fi, safe box και σεσουάρ.

IBIS WENCESLAS 3*
Βρισκεται στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στην πλατεία Wenceslas 
και προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. 
Διαθέτει μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων και πρόσβαση στο internet. Τα 
δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και 
στεγνωτήρα μαλλιών. Οι επισκέπτες του Ibis Praha Wenceslas Square 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σάουνα, την εσωτερική πισίνα και το 
γυμναστήριο του διπλανού Novotel Praha Wenceslas Square

NOVOTEL WENCESLAS 4*
Βρίσκεται στην καρδιά της Πράγας δίπλα από την περίφημη πλατεία 
Wenceslas. Διαθέτει κέντρο σπα με μεγάλη εσωτερική πισίνα, 
γυμναστήριο και 2 σάουνες. Το Coté Jardin Restaurant σερβίρει 
παραδοσιακές τσέχικες σπεσιαλιτέ και διεθνή κουζίνα. Στο πιάνο-
μπαρ του ξενοδοχείου προσφέρονται ποτά και σνακ. Διαθέτει επίσης 
δωμάτια για οικογένειες με διπλό κρεβάτι και κουκέτα για 2 παιδιά. Τα 
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, σεσουάρ και 
Wi-Fi.

JALTA 5*
Βρίσκεται στην πλατεία Wenceslas, στο κέντρο της Πράγας, 
προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στην παλιά πόλη. Διαθέτει όλες 
τις σύγχρονες ανέσεις ενός ξενοδοχείου 5*, ενώ τα δωμάτιά του 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, minibar, θυρίδα ασφαλείας, 
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΡΕΣΔΗ  
ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΛΟΒ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ - ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΟΥΜ
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ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
5 ΗΜΕΡΕΣ

Βιέννη Βουδαπέστη

Βουδαπέστη

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ  
(Vajdahunyad Castle) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Βουδαπέστη. 
Κάνοντας μια πρώτη γνωριμία με την πόλη θα επισκεφτούμε το κάστρο 
Βαινταχουνιάντ ένα από τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης! Είναι ένα 
από τα πιο ρομαντικά κάστρα στην Ουγγαρία και βρίσκεται στο πάρκο 
της πόλης εκεί που το καλοκαίρι γίνονται οι βαρκάδες και το χειμώνα 
το περίφημο παγοδρόμιο λίμνη / πατινάζ. Το κάστρο χτίστηκε το 1896 
και αποτελεί μια ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης της χώρας μέσα 
στους αιώνες. Φιλοξενεί διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις του 
Γεωπονικού Μουσείο της Ουγγαρίας. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε 
μια προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη. 

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - RIVER FLOAT BUS 
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην φημισμένη πρωτεύουσα. Θα 
ξεκινήσουμε την ξενάγηση λίγο διαφορετικά, με το River Ride Bus, ένα 
αμφίβιο λεωφορείο με το οποίο θα γνωρίσουμε μέρος της πόλης και 
χωρίς να σηκωθούμε από την θέση μας θα δούμε τα αξιοθέατα μέσα από 
τον Δούναβη. Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά και με συμβατικό 
λεωφορείο συνεχίζουμε για την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της 
Χιλιετιρίδας, το Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο 
της πόλης, τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την 
Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, το ογκώδες σε ρυθμό 
μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε το 
πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας στην 
βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος 
των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο των 
Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της 
άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός 
του Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα 
ζεστό κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Στην συνέχεια θα 
πάμε στο λόφο Γκέλερτ, θα δούμε το φρούριο του αυστριακού στρατού - 
σήμερα πολεμικό μουσείο και θα κλείσουμε την βόλτα μας στην κεντρική 
αγορά της Βάτσι Ούτσα. Από εκεί μπορείτε να επισκεφτείτε και την 
σκεπαστή αγορά, γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η βραδινή μας πρόταση είναι 
δείπνο στην παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα 
θα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του 
κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης και στη συνέχεια θα 
δειπνήσουμε με συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής μουσικής και folkor 
show. 

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στα περίχωρα της Βιέννης, τα 
περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες 
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε 
το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά στην τοποθεσία του 
Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των 
Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία 
της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας 
Βετσέρα. Θα κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και περιήγηση 
στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν. Ιδιαίτερα γνωστό το καζίνο της 
πόλης και το σπίτι, όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη συμφωνία. 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Αυστρίας την Βιέννη. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. 

4η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - TIERGARTEN - ZOO 
VIENNA 
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση πόλης. Θα επισκεφθούμε το 
KunstHaus, ένα αλλόκοτο σύμπλεγμα κτιρίων, του αρχιτέκτονα Hun-
dertwasser, που θα σας μεταφέρει στη Βιέννη της πρωτοπορίας, 
το Μπελβεντέρε, ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και σήμερα 
γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το 
λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού 
κέντρου), όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα 
Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, 
το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του 
Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην 
ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας 
και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. θα 
δούμε το ρολόι Anchor που κατασκευάστηκε το 1911 και έκτοτε χτυπά 
κάθε μεσημέρι με «παρέλαση» από πρωτότυπες μινιατούρες, την 
υπαίθρια αγορά του Naschmarkt που «ζει» από τον 16ο αιώνα, το 
Secession, δημιούργημα «αιρετικών» καλλιτεχνών του ρεύματος της 
«Απόσχισης» στις αρχές του 20ου αιώνα. Κατόπιν, αναχώρηση για 
το περίφημο ανάκτορο του Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας 
Θηρεσίας, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Θα 
υπάρχει χρόνος και για επίσκεψη στον παλαιότερο ζωολογικό κήπο 
του κόσμου, μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Περισσότερα από 
700 είδη ζώων, μερικά από τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση και 
έχουν βρει εδώ ένα σπίτι και μια ευκαιρία για επιβίωση ως είδος. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ανακαλύψτε την 
εύθυμη πλευρά της πόλης. Ο λόγος για τα … Grinzing και Heuriger, όπου 
το πρώτο είναι ένα μαγευτικό χωριό στο βόρειο τμήμα της Βιέννης και 
το δεύτερο τα πιο ονομαστά καπηλειά της Αυστρίας! Στα υπέροχα και 
ατμοσφαιρικά αυτά μαγαζιά με τη ζωντανή μουσική εμπνευσμένη από 
τη βαυαρική παράδοση, θα φάτε ζυμωτό ψωμί, χωριάτικα λουκάνικα, 
υπέροχα τυριά, μεζέδες της βαυαρικής κουζίνας και άφθονη μπύρα.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Η τελευταία ημέρα της εκδρομής θα μας βρει στην γραφική 
πρωτεύουσα της Σλοβακίας την περίφημη Μπρατισλάβα. Στην 
ξενάγησή μας θα δούμε το κτίριο της φιλαρμονικής, το εθνικό θέατρο, 
θα διαβούμε τη βασιλική οδό, την πύλη του πρίγκηπα Μιχαήλ και την 
πλατεία του δημαρχείου. Το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο για 
την πτήση επιστροφής.
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Ιδανικός συνδυασμός πτήσεων 
Πτήση για Βουδαπέστη & επιστροφή από 
Μπρατισλάβα, χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Βιέννη



ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-Παραδουνάβια χωριά
24/10

5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΑΣΤΡΟ 
ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για 
Βουδαπέστη. Κάνοντας μια πρώτη γνωριμία με την πόλη θα 
επισκεφτούμε το κάστρο Βαινταχουνιάντ ένα από τα 10 καλύτερα 
κάστρα της Ευρώπης! Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά κάστρα 
στην Ουγγαρία και βρίσκεται στο πάρκο της πόλης εκεί που το 
καλοκαίρι γίνονται οι βαρκάδες και το χειμώνα το περίφημο 
παγοδρόμιο λίμνη / πατινάζ. Το κάστρο χτίστηκε το 1896 και 
αποτελεί μια ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης της χώρας 
μέσα στους αιώνες. Φιλοξενεί διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες και 
εκθέσεις του Γεωπονικού Μουσείο της Ουγγαρίας. Στη συνέχεια 
θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προτείνουμε 
να μας ακολουθήσετε σε μια προαιρετική κρουαζιέρα στον 
Δούναβη. 

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην φημισμένη 
πρωτεύουσα. Θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο 
της Χιλιετιρίδας, το Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο 
τσίρκο της πόλης, τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα 
κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου,  την 
ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο 
της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας στην βασιλική 
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος 
των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο 
των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η 
πλατεία της άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, 
γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε 
χρόνο να απολαύουμε ένα ζεστό κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη 
θέα στην Πέστη. Στην συνέχεια θα πάμε στο λόφο Γκέλερτ, θα 
δούμε το φρούριο του αυστριακού στρατού - σήμερα πολεμικό 
μουσείο και θα κλείσουμε την βόλτα μας στην κεντρική αγορά της 
Βάτσι Ούτσα. Από εκεί μπορείτε να επισκεφτείτε και την σκεπαστή 
αγορά, γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η βραδινή μας πρόταση 
είναι δείπνο στην παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BORKATA-
KOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια 
της γης και στη συνέχεια θα δειπνήσουμε με συνοδεία τσιγγάνικης 
παραδοσιακής μουσικής και folkor show. 

3η ημέρα: ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ - 
ΒΙΖΕΝΓΚΡΑΝΤ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική επίσκεψη στα περίφημα 
παραδουνάβια χωριά της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή κατά μήκος 
του Δούναβη θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, 
τόπος πολλών φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, 
περίπατος στο χωριό και συνεχίζουμε για Βίζεγκραντ, γενέτειρα 
του Καρλομάγνου. Ακολουθεί η πρώτη πρωτεύουσα των Ούγγρων, 
το Έστεργκομ με τον τεράστιο καθεδρικό ναό όπου βρίσκεται ο 
θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων. 

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - RIVER FLOAT BUS -  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο γιατί σήμερα θα ξεκινήσουμε την 
ξενάγηση λίγο διαφορετικά, με το River Ride Bus, ένα αμφίβιο λεωφορείο με 
το οποίο θα γνωρίσουμε μέρος της πόλης και χωρίς να σηκωθούμε από την 
θέση μας θα δούμε τα αξιοθέατα μέσα από τον Δούναβη. Στο τέλος αυτής της 
“ασυνήθιστης” βόλτας σας έχουμε εξασφαλίσει ραντεβού στο Κοινοβούλιο. 
Είναι ένα επιβλητικό κτήριο στις όχθες του Δούναβη. Αξίζει να το θαυμάσει 
κανείς τόσο την ημέρα, για να δει την μεγαλοπρέπειά του και την υπέροχη 
αρχιτεκτονική, όσο και το βράδυ, για τον υπέροχο φωτισμό του. Ιδιαίτερα 
μαγευτικός είναι ο αντικατοπτρισμός του στο ποτάμι. Οι καλύτερες φωτογραφίες 
βγαίνουν απ’ την Βούδα, όμως είναι ωραίο να πάει κανείς και απ’ την μπροστινή 
πλευρά και να το θαυμάσει από κοντά. Επειδή οι τρεις επιβλητικές αίθουσες 
είναι επισκέψιμες, έχουμε εξασφαλίσει ραντεβού και για εσωτερική ξενάγηση. 

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας την ρομαντική 
Βιέννη. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση στα πιο σπουδαία αξιοθέατα. 
Θα γνωρίσουμε το ρινγκ με την Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και 
Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα 
Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Στη συνέχεια επίσκεψη 
στο φημισμένο Ανάκτορο Σενμπρούν. Αφήνουμε την Αυστρία και σε 1ώρα 
είμαστε στην πανέμορφη Μπρατισλάβα, την πόλη όπου χτυπάει η καρδιά της 
Σλοβακίας. Ιστορική πόλη με περίσσια ομορφιά, μία από τις νεότερες σήμερα 
πρωτεύουσες της Ευρώπης, με αμέτρητα μουσεία και μουσικές αίθουσες, με 
παλάτια και κάστρα που συνυπάρχουν αρμονικά, με κτιριακά συμπλέγματα 
από την εποχή του Κομμουνισμού. Με την άφιξή μας στην πόλη που στέκει 
και στις δύο όχθες του Δούναβη, θα περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων, το μικρό 
ιστορικό κέντρο, το παλιό Δημαρχείο που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα – 
σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο - το παλάτι και τον Καθεδρικό Ναό. Στη συνέχεια 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής

Μια μοναδική εμπειρία
στα νερά του Δούναβη

Μπρατισλάβα
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Πτήση για Βουδαπέστη, πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων, την τελευταία ημέρα δώρο εκδρομή στη Βιέννη και 
απευθείας πτήση επιστροφής από Μπρατισλάβα



Τρογκίρ

Ζαντάρ

ΔΑΛΜΑΤΙΑ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

Μπούτβα

24/10

- Αποκλειστικές απευθείας πτήσεις
- Πτήση για Μαυροβούνιο και απευθείας επιστροφή από Ντουμπρόβνικ
- Πολυτελή ξενοδοχεία με ημιδιατροφή 
- Επίσκεψη στο μοναδικό φυσικό πάρκο στις Λίμνες Πλίτβιτσε
- Επίσκεψη στα μέρη που έγιναν γυρίσματα του Game of Thrones
- Πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων 

5 ΗΜΕΡΕΣ

1n ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΠΟΝΤΚΟΡΙΤΣΑ – ΜΠΟΥΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ 
ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για το 
Μαυροβούνιο. Άφιξη στην Ποντγόριτσα και αναχώρηση για μια υπέροχη 
διαδρομή. Θα περάσουμε περιφερειακά από την μια από τις παλαιότερες πόλεις 
της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα, την οποία θα απολαύσουμε 
πανοραμικά και θα καταλήξουμε στο φημισμένο Κότορ. Είναι μνημείο πολιτισμού 
της Unesco, με Βυζαντινές και Βενετσιάνικες επιρροές. Μία πόλη που μάς θυμίζει 
πόσο μακριά έφτασε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πόσο αναπτύχθηκε οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά στα χρόνια της ακμής της. Συνεχίζουμε βόρεια για το 
μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί), χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται με την 
ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία, καθώς και ένας δημοφιλής 
παραθεριστικός προορισμός με άριστη τουριστική υποδομή. Τελευταία μας στάση 
το Σπλιτ, η μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας και παλαιότερος ναύσταθμος της 
Γιουγκοσλαβίας. Θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού 
κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό 
Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην 
πανέμορφη προκυμαία της πόλης και μεταφορά στο ξενοδοχείο.

Λίμνες Πλίτβιτσε

2n ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και κατευθυνόμαστε προς το Ζαντάρ 
(παλαιότερη πρωτεύουσα της Δαλματίας) με πλούσια παγκόσμιας 
σημασίας κληρονομία όπου θα θαυμάσουμε, ανάκτορα 
Ρωμαικής εποχής του 1ου αιωνα, μεσαιωνικούς καθεδρικούς 
ναούς, τείχη που κυκλώνουν την πόλη, βυζαντινούς ναούς της 
Αγίας Αναστασίας και της Αγίας Τριάδας. Αφήνουμε για λίγο 
της ακτές της Δαλματίας για να γνωρίσουμε ένα μοναδικό 
φυσικό θέαμα τις περίφημες Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα θαύμα της 
φύσης, ένας εθνικός δρυμός απερίγραπτης ομορφιάς, που το 
1979 ανακηρύχθηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ανάμεσα σε βρύα και άλγες, δεκαέξι 
λίμνες, πλούσιες σε ορυκτά, βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα 
ανάμεσα σε καταρράκτες και ποτάμια. Μια παλέτα χρωμάτων σε 
όλους τους τόνους του τιρκουάζ και του γαλαζοπράσινου που 
καλύπτει περίπου 2 τ. χλμ. Χρόνος ελεύθερος για πεζοπορία και 
για να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ετοιμαστείτε για μια βόλτα 
στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης του Σπλιτ.

Κοτόρ

Σπλίτ
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3n ημέρα: ΜΟSTAR - BLAGAJ  
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ημερήσια εκδρομή σε 2 υπέροχες 
τοποθεσίες. Πρώτη μας στάση το μεσαιωνικό Μόσταρ που μας θυμίζει  
πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Έμβλημά της πόλης το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο 
έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Μια 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 τις 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. Μια 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 φτάνουμε 
στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπρόβνικ. 4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - LOKRUM ISLAND  

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση 
στο Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής». 
Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ 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 επισκεφτούμε το Φραγκισκάνικο  Μοναστήρι, 
τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του 
Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια 
ταξιδιωτική εμπειρία.  Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο κοντινό 
νησάκι Lokrum. Οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται το “νησί χωρίς 
αυτοκίνητα” γιατί αποτελεί μια γαλήνια απόδραση από την πόλη. Ένα 
όμορφο περιβάλλον με βοτανικούς κήπους, εξωτικά δέντρα, λουλούδια, 
λαγούς, παγώνια και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι Βενεδικτίνων. Στην 
επιστροφή θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών της παλιάς 
πόλης, μέσα από το πλοίο. Στο κέντρο και στην παλιά πόλη υπάρχει 
μια εύθυμη ατμόσφαιρα. Απολάυστε ένα καλό εστιατόριο η έναν καφέ 
με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη στο φεστιβάλ 
κρασιού ή στο ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα τείχη του μεσαιωνικού 
κάστρου του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Αφήνουμε αυτή την ημέρα χωρίς άλλη 
επίσκεψη γιατί αξίζει να την αφιερώσετε ολόκληρη στις δραστηριότητες 
και τη γνωριμία με τη φημισμένη πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι εκεί 
για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το 
χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε.

5n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν..ήρθε και η τελευταία μας 
ημέρα. Θα πάρουμε ένα πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και θα έχουμε 
χρόνο για μια βόλτα στα στενά του Ντουμπρόβνικ. Μια τελευταία γεύση 
από τα Μεσαιωνικά κάστρα και πύργους που απαρτίζουν την πόλη 
μετατρέποντάς την σε στολίδι της Δαλματίας. Τώρα πια, η ματιά είναι 
ολοκληρωμένη. Τώρα, έχει συμπληρωθεί ένα πάζλ που περιλαμβάνει την 
Κροατία και το Μαυροβούνιο. Χώρες που κάποτε αποτελούσαν, μεταξύ 
άλλων κρατών, τμήμα μιας ολόκληρης χώρας και τώρα η καθεμιά έχει 
τραβήξει τη δική της πορεία. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

Blagaj

Ντουμπρόβνικ

Μόσταρ

ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΖΑΝΤΑΡ 
ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - LOKRUM ISLAND



ΔΑΛΜΑΤΙΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση 
για το γραφικό Μαυροβούνιο. Θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη σε μια 
από τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική 
Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, 
μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. 
Η βόλτα στα μεσαιωνικά στενά της πόλης δίνει στον επισκέπτη την 
αίσθηση ότι μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή βλέποντας τα τείχη να την 
περιβάλλουν, τα φρούρια να την αγκαλιάζουν και τις εκκλησιές να την 
προστατεύουν. Στη συνέχεια, άφιξη στο Κοτόρ ένα μνημείο πολιτισμού 
της Unesco, με Βυζαντινές και Βενετσιάνικες επιρροές. Μία πόλη που 
μάς θυμίζει πόσο μακριά έφτασε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πόσο 
αναπτύχθηκε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στα χρόνια της 
ακμής της. Η πόλη αυτή αμφιταλαντεύτηκε ανάμεσα στο Βυζάντιο 
και τη Γαληνοτάτη, αλλά μέχρι σήμερα κρατάει έντονα τα στοιχεία και 
των δύο Αυτοκρατοριών. Αναχωρούμε και διασχίζοντας το νοτιότερο 
φιόρδ της Ευρώπης βλέπουμε την ομορφιά με την οποία προίκισε η 
φύση τη μικρή αυτή χώρα. Θα θαυμάσουμε το Πέραστ, μια βυζαντινή 
κληρονομιά, με έντονα τα σημάδια του Μεσαίωνα και τα δύο νησάκια 
που το περιβάλλουν. Επόμενη και τελευταία στάση το Ντουμπρόβνικ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ με την καθοδήγηση του 
συνοδού θα γνωρίσουμε την φημισμένη πόλη.

2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ - MOUNTAIN BUGGIES 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την 
ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι 
της Αδριατικής». Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη 
του Ντουμπρόβνικ 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 επισκεφτούμε το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό 
ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, 
πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική 
εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα 
μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. Σε αυτό 
το σημείο σας προτείνουμε μια υπέροχη εμπειρία. Στο βουνό που 
βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πόλη επιβιβαζόμαστε στα buggies 
(κόστος 35ε) για να ακολουθήσουμε μια διαδρομή που εκτός από 
μοναδική φυσική ομορφιά και στιγμές αδρεναλίνης, μας προσφέρει 
απίστευτη θέα στην πόλη που βρίσκεται στα πόδια μας. Στην μέση 
περίπου της διαδρομής, θα έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε 
στο σημείο από το οποίο εξαπολυόταν η επίθεση εναντίον της πόλης 
κατά την διάρκεια του σκληρού πολέμου του ‘91, όταν το Dubrovnik 
άντεξε μήνες σκληρής πολιορκίας. Ο τοπικός μας συνοδός, που 
έζησε τα γεγονότα ως κάτοικος, μας εξιστορεί περιστατικά που δεν 
θα πιστεύαμε, αν οι σημαδεμένοι από σφαίρες τοίχοι της περιοχής 
δεν μαρτυρούσαν την φρίκη του πολέμου μέχρι και σήμερα. Για 
την επιστροφή στην πόλη μπορείτε να επιλέξετε το τελεφερίκ που 
συνδέει το βουνό με το κέντρο της πόλης και να δείτε από ψηλά την 
υπέροχη αυτή πόλη.

Αυτοί που αναζητούν τον παράδεισο στη γη, 
πρέπει να έρθουν στο Ντουμπρόβνικ. 

George Bernard Shaw

Κοτόρ

Μόσταρ

Τα τελευταία χρόνια ο προορισμός Δαλματικές ακτές «παίζει» 
πολύ και όχι άδικα. Ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία  υπήρξε η 
αιτία που είχε φύγει τις προηγούμενες δεκαετίες από τη σκέψη 
μας ως ταξιδιωτικός προορισμός, όμως επιβίωσε και ευτυχώς 
φαίνεται πως ξεπέρασε τα τραύματά του χάρη στην αγάπη των 
κατοίκων για έναν τόπο που έπρεπε γρήγορα να αναστηθεί. Το 
Ντουμπρόβνικ (το μικρό δάσος) Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO είναι γεμάτο ιστορία, αλλά δεν μοιάζει 
καθόλου με… μουσείο. Θα δείτε την σύγχρονη και την παλιά πόλη 
με τα μεσαιωνικά κάστρα που επέλεξε η παραγωγή του Game Of 
Thrones ώς το “King’s Landing”. Αυτό το σύντομο ταξίδι όμως δεν 
μένει μόνο εκεί. Γνωρίζοντας καλά τις περιοχές αυτές, άλλωστε 
τα τελευταία χρόνια μας εμπιστεύεται ο μεγαλύτερος αριθμός 
ταξιδιωτών από τη Β.Ελλάδα, έχουμε επιλέξει τις ωραιότερες 
επισκέψεις ώστε να αξιοποιήσετε το 6ήμερο αυτό με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Σας προσφέρουμε αποκλειστικές απευθείας 
πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” ειδικά σχεδιασμένες για 
αυτό το ταξίδι, διαμονή στην περιοχή Νέουμ σε 2 διαφορετικές 
κατηγορίες ξενοδοχείων, έμπειρο συνοδό και μια υπέροχη τοπική 
ξεναγό που εκτός από ξεναγήσεις θα σας μιλήσει για τον τοπικό 
τρόπο ζωής, τις πρόσφατες μνήμες του πολέμου και θα σας 
καθοδηγήσει στα καλύτερα μέρη της φημισμένης πόλης. Εσείς 
απλά χαλαρώστε, ξεχάστε την καθημερινότητα και απολαύστε το 
μοναδικό “μαργαριτάρι της Μεσογείου”.. 

Highlights

- Ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ
- Kάστρα του Game of Thrones
- Mountain Buggies..μια δραστηριότητα για νέους κάθε ηλικίας
- Εκδρομή στο Mostar - Blagaj
- Εκδρομή Kotor
- Korcula - Το νησί του Marco Polo

Με απευθείας πτήσεις για Μαυροβούνιο 
& πτήση επιστροφής απευθείας από Ντουμπρόβνικ.



3η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο 
Μόσταρ, την πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Μια 
πόλη , με έντονα τα σημάδια του πολέμου που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, στο τέλος του 20ου αιώνα . Το Μόσταρ της Βοσνίας , δίνει στον επισκέπτη 
να αντιληφθεί τις διαφορές που χώριζαν αυτά τα κράτη , όταν απάρτιζαν την ενιαία Γιουγκοσλαβία. 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. Μια αίσθηση διαφορετική, με την Ανατολή και τη Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Θα δούμε επίσης 
το περίφημο Blagaj όπου θα θαυμάσουμε ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές του ποταμού Buna. Συνεχίζουμε για το Ντουμπρόβνικ και το ξενοδοχείο μας. 
Μετά το δείπνο η βόλτα στην παλιά πόλη, κρύβει τη χάραξη ενός νέου ‘’θεωρητικού’’ χάρτη μεταξύ Ευρώπης και Βαλκανίων.

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

5n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν..ήρθε και η τελευταία μας ημέρα. Θα πάρουμε ένα πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και θα έχουμε χρόνο 
για μια βόλτα στα στενά του Ντουμπρόβνικ. Μια τελευταία γεύση από τα Μεσαιωνικά κάστρα και πύργους που απαρτίζουν την πόλη μετατρέποντάς 
την σε στολίδι της Δαλματίας. Τώρα πια, η ματιά είναι ολοκληρωμένη. Τώρα, έχει συμπληρωθεί ένα πάζλ που περιλαμβάνει την Κροατία και το 
Μαυροβούνιο. Χώρες που κάποτε αποτελούσαν, μεταξύ άλλων κρατών, τμήμα μιας ολόκληρης χώρας και τώρα η καθεμιά έχει τραβήξει τη δική της 
πορεία.  Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Ντουμπρόβνικ Blagaj

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος.

LERO DUBROVNIK 4* plus
Πολυτελές ξενοδοχείο 4* στο κέντρο της πόλης. Βρίσκεται κοντά στην 
παλιά πόλη, σε μια ιδανική τοποθεσία για κάθε επίσκεψη. Τα δωμάτιά του 
είναι πλήρως εξοπλισμένα για να σας προσφέρουν μια άνετη διαμονή. Η 
αναλογία τιμής - ποιότητας είναι πολύ καλή, οπότε σας το προσφέρουμε 
για αυτή την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου, σε ένα ταξίδι που η τοποθεσία 
του ξενοδοχείου είναι σημαντική.

VALAMAR 3*
Βρίσκεται στη χερσόνησο Babin Kuk λίγο έξω από την πόλη του 
Ντουμπρόβνικ και παρέχει εύκολη πρόσβαση στην Παλιά Πόλη. Διαθέτει 
πισίνα, γυμναστήριο, γήπεδα τενις, εστιατόριο και μπαρ. Τα δωμάτια 
διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, 
στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi.

ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - MOUNTAIN BUGGIES 
ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ - ΣΤΟΝ  - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ

24 & 25/10

4&5 ΗΜΕΡΕΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

4&5 ΗΜΕΡΕΣ

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται 
η 4η ημέρα του προγράμματος.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος και απευθείας 
πτήση για το Βουκουρέστι. Άφιξη και μετάβαση στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο 
φωταγωγημένο Βουκουρέστι.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται 
το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι 
της Άνοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα 
δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα 
μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του 
χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, περιέχει περισσότερα από 
300 ξύλινα σπίτια, ανεμόμυλους, εκκλησίες και άλλες κατασκευές και 
δείχνει την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και 
το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι 
το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το 
πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής 
οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή 
του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που 
θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική 
Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε 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, και από το οποίο πήρε την  ονομασία της η πόλη. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν, όπου θα επισκεφτούμε τον  
περίφημο Πύργο Μπραν, γνωστό ως “Πύργο του Δράκουλα”, ο οποίος 
κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρόυριο 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. Επιστροφή στο 
Βουκουρέστι. 

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο του 
Βουκουρεστίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική Πινακοθήκη ή να 
κάνετε μια βόλτα με το καραβάκι στο πάρκο Χερεστρόου, που βρίσκεται 
δίπλα στο μουσείο του χωριού. Θα μας εντυπωσιάσει το μαγευτικό τοπίο 
και η καταπράσινη πεδιάδα. 

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της 
πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την 
πτήση επιστροφής.

Πέρα από το Παλάτι της 
Βουλής, σας προσφέρουμε 

επιπλέον περιήγηση στο 
Παλάτι της Άνοιξης, το 
Παλάτι που διέμενε η 

οικογένεια Τσαουσέσκου

Μοναδικό 
Δώρο

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ - 
ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και αναχώρηση με προορισμό 
την Κωνσταντινούπολη.Άφιξη  μια μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το 
υπόλοιπο της ημέρας θα είναι στη διάθεση σας για μια πρώτη περιήγηση 
στην πλατεία Ταξίμ και την ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν. Πεζόδρομος 
που φιλοξενεί το ερυθρόλευκο νοσταλγικό τραμ που συνδέει την πλατεία 
Ταξίμ με την συνοικία του Γαλατά. Κατά μήκος αλλά και στα γύρω στενά 
του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών καταστημάτων και ιστορικών 
κτιρίων.
 
2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ 
ΑΓΟΡΑ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΙΟΪ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε, κατοικία 
σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο 
αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του 
παλατιού με την αυτοκρατορική πύλη, τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού και 
μια υπαίθρια καφετέρια με εξαιρετική θέα στον Βόσπορο περιβάλλεται από 
καταπράσινους κήπους. Στο εσωτερικό του θα θαυμάσετε τους τεράστιους 
πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από κρύσταλλο 
μπακαρά. Στη συνέχεια και προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα 
στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές με τα 
αξιόλογα οικοδομήματα (“ γιαλί “) από μια διαφορετική οπτική γωνία. 
Έπειτα επισκεπτόμαστε μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, 
την Σκεπαστή αγορά, όπου θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με 
τους Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής. 
Στον χρόνο που θα έχετε στη διάθεση σας θα  προτείναμε να επισκεφθείτε 
και την Αιγυπτιακή αγορά, η οποία απέχει περίπου 800 μέτρα και βρίσκεται 
απέναντι από την γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης 
ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από την 
Ανατολή. Επιστρέφουμε το απόγευμα στα δωμάτια μας για ξεκούραση,  
και το βράδυ προτείνουμε μια υπέροχη βόλτα στο Ορτάκιοϊ που αποτελεί 
κοσμοπολίτικο προάστιο της Πόλης. Η φανταστική θέα στον Βόσπορο με 
την κρεμαστή γέφυρα, τα πολλά καφέ και εστιατόρια, οι μικροπωλητές και 
κάποια από τα καλύτερα night clubs συνθέτουν την μαγική αυτή νυχτερινή 
εικόνα.

3η ημέρα: ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πρωινό και αναχώρηση για ένα ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες, 
την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά τον 
Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας από τους 
Αβάρους και τους Πέρσες στην Παναγία. Συνεχίζουμε με το αγιαστικό 
κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε τους 
τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό που βρίσκεται 
το αγίασμα. Επόμενος σταθμός μας ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας, 
η μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και 
στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό 
δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα δούμε επίσης το περίφημο 
Μπλε τζαμί το ωραιότερο και μεγαλύτερο τζαμί στην Πόλη και το μόνο που 
έχει έξι μιναρέδες στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500 
χρόνων και φυσικά τον χώρο που βρισκόταν ο Βυζαντινός Ιππόδρομος. 
Σε απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, 
την μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την 
ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και σήμερα πέρα από 
τουριστικό αξιοθέατο χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής 
ακουστικής της. Επιστροφή το απόγευμα στα ξενοδοχεία μας.
 
4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας 
αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο 
Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου, ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της 
πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και 
καθ’ οδόν θα δούμε και την Μεγάλη του Γένους Σχολή. Θα επιστρέψουμε 
στην πλατεία Ταξίμ για μια τελευταία βόλτα και ψώνια στον πεζόδρομο και 
θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής και άφιξη το 
βράδυ με τις καλύτερες των αναμνήσεων.
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1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Για αναχωρήσεις από την Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση στο γκισέ της Aegean Airlines στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 
ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ, στις 11.30 Παράδοση αποσκευών και  πτήση με την Α3 7115 στις 
13.10 προς Αθήνα , άφιξη στην Αθήνα στις 14.00.  
Για αναχωρήσεις από την Αθήνα
Συγκέντρωση στο γκισέ  της Aegean Airlines αεροδρόμιο Αθηνών ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ στις 15.00. Παράδοση αποσκευών. Έλεγχος διαβατηρίων και 
συνεχίζουμε με πτήση της Aegean Α3 926 από την Αθήνα για το Τελ Αβίβ 
στις 16.30, άφιξη στο Τελ Αβίβ στις 18.30.   Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ - ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και νωρίς το πρωί, μετάβαση στην Γεθσημανή, 
όπου θα  συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία και θα προσκυνήσουμε το 
Πάνσεπτο Θεομητορικό Μνήμα, (Εντός του Ναού θα προσκυνήσουμε και 
τους τάφους των Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης αλλά και του Μνήστορος 
Ιωσήφ).   Μετάβαση στον κήπο της Γεθσημανής, όπου ο Τόπος της Προδοσίας 
και ο Βράχος της Αγωνίας, εντός της Εκκλησίας των Εθνών, αφιερωμένη 
στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Προσκύνημα στην Εκκλησία και στον Τόπο 
λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου.      Εδώ, θα δούμε ακόμη, την 
Χρυσή Πύλη και την  κοιλάδα του Ιωσαφάτ (ή του χειμάρρου των κέδρων). Από 
την πύλη των Λεόντων, εισερχόμαστε στην, εντός των τειχών, παλαιά πόλη των 
Ιεροσολύμων. Συνεχίζουμε για το Λιθόστρωτο, την Προβατική Κολυμβήθρα, τον 
Οίκο των Ιωακείμ και  Άννας (των γονέων της Παναγίας μας) καθώς και το 
σπίτι που γεννήθηκε η Παναγία μας.    Φθάνουμε στην Φυλακή του Χριστού 
μας, το Πραιτώριο.  Εν συνεχεία θα διασχίσουμε την Οδό του Μαρτυρίου, 
όπου: οι στάσεις του Χριστού μας, πριν από τον Φρικτό Γολγοθά, η Πύλη της 
Καταδίκης, ο Οίκος της Αγίας Βερονίκης, θα διαβούμε από το σημείο όπου ο 
Σίμων ο Κυρηναίος βοήθησε τον Χριστό μας να σηκώσει τον Σταυρό, τον τόπο 
όπου ο Χριστός συναντήθηκε με την Μητέρα Του και όπου ο Χριστός μας έπεσε 
από το βάρος του Σταυρού.   Εισερχόμαστε από την Αγία Αυλή, στο Ναό της 
Αναστάσεως του Χριστού μας, όπου θα προσκυνήσουμε ευλαβικά τον Πανάγιο 
και Ζωοδόχο Τάφο του Χριστού μας, της Αποκαθήλωση, τον Φριχτό Γολγοθά, 
τον Τόπο της Εύρεσης του Τιμίου Σταυρού, καθώς και άλλα προσκυνήματα 
εντός του Ναού της Αναστάσεως.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: ΙΕΡΙΧΩ - ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την Βηθανία, όπου και ο Τάφος του Λαζάρου. 
Εκεί θα επισκεφθούμε την γυναικεία Ιερά Μονή των Αγίων Λαζάρου, και 
των αδελφών αυτού, Μάρθας και Μαρίας.   Μετάβαση στην Μονή των Αγίων 
Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβιτών, στο φαράγγι Αινών, στην έρημο της 
Ιουδαίας. Στη συνέχεια μετάβαση μέσω της  «σιδηράς συνοριακής πύλης», 
που χωρίζει την Ιεριχώ από την κατεχόμενη περιοχή, στον Ιορδάνη ποταμό, στο 
πραγματικό σημείο που βαπτίσθηκε ο Χριστός μας, από τον Τίμιο Πρόδρομο.   
Θα δούμε την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά του Ιορδάνου ποταμού 
η οποία ανακαινίζεται πλήρως εκ των φθορών. Θα τελεσθεί η ακολουθία του 
Αγιασμού και θα αναγνωσθούν οι ευχές  του αγιασμού των Φώτων. Όσοι εκ 
των προσκυνητών επιθυμούν μπορούν να φορέσουν τον λευκό χιτώνα για την  
«προαιρετική-συμβολική βάπτιση των προσκυνητών» στον Ιορδάνη ποταμό, 
ψάλλοντας το τροπάριο «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε..». Ακολούθως, 
αναχωρούμε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του 
Ιορδανίτου.   Στην Ιεριχώ θα επισκεφθούμε το Σαραντάριο Όρος, όπου ο 
Χριστός μας έζησε σαράντα μέρες με νηστεία και προσευχή 40 μέρες, προ της 
ενάρξεως του Σωτηρίου Έργου Του (ανάβαση με τελεφερίκ 14€). Συνεχίζουμε 
στην Ιερά Μονή του Προφήτου Ελισαίου, όπου η Συκομωρέα που ανέβηκε ο 
Ζακχαίος. Μετάβαση  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΒΗΘΛΕΕΜ - ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΌΡΟΣ 
ΕΛΑΙΩΝ - ΣΙΩΝ - ΟΡΕΙΝΗ
Πρωινή μεταφορά στην Βασιλική της Γεννήσεως, στην Βηθλεέμ, 
και παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο Σπήλαιο όπου έγινε 
η Γέννηση του Χριστού. Προσκύνημα και ξενάγηση στη μεγάλη 
Βασιλική του Ιουστινιανού και στο σπήλαιο των σφαγιασθέντων 
από τον Ηρώδη νηπίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για πρωινό.   
Επίσκεψη στην παρακείμενη Ιερά Μονή των Ποιμένων, για να 
προσκυνήσουμε το Ιερό σπήλαιο των Ποιμένων και ακολούθως 
στην Ιερά Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, όπου 
βρίσκεται το Ιερό Σπήλαιο των Τριών Μάγων. Με τοπικά ταξί θα 
πάμε στην αυστηρότερη κοινοβιακή Μονή, την Λαύρα του Αγίου 
Σάββα του Ηγιασμένου (άβατο για τις γυναίκες).    Μετάβαση 
στην Ιερουσαλήμ και επίσκεψη στο Όρος των Ελαιών, όπου εκεί 
έγινε η πρώτη εμφάνιση του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του 
στους μαθητές (Μικρή Γαλιλαία), καθώς   και η Ανάληψή Του στους 
ουρανούς. Επίσης από το σημείο “Πανόραμα”, θα θαυμάσουμε 
και ξεναγηθούμε στην Παλιά Πόλη των Ιεροσωλύμων.   Μεταφορά 
στο όρος Σιών, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε ο Μυστικός Δείπνος, 
η Ψηλάφηση του Θωμά καθώς, και η Επιφοίτηση του Αγίου 
Πνεύματος,κατά την ημέρα της Πεντηκοστής (Υπερώο). Εκεί 
υπάρχει επίσης ο τάφος του Προφήτη και Βασιλιά Δαβίδ, και 
ο τόπος όπου κοιμήθηκε η Παναγίας μας (σπίτι Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου, σήμερα Ρωμαιοκαθολικός Ναός), καθώς και η 
Πατριαρχική Σχολή.   Θα ολοκληρώσουμε με επίσκεψη στην 
Ορεινή, το μέρος όπου ήταν ο οίκος Ζαχαρία και Ελίσαβετ και 
έπειτα γεννήθηκε ο Τίμιος Πρόδρομος. Θα προσκυνήσουμε στην 
Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου και έπειτα θα περπατήσουμε ως την κοντινή 
πηγή, όπου κατά την παράδοση η Παναγία προμηθευόταν το 
νερό όταν διακονούσε την ξαδέρφη της Ελισάβετ πριν την γέννα 
του Τ. Προδρόμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: ΟΡΟΣ ΝΑΟΥ - ΤΟΙΧΟΣ ΔΑΚΡΥΩΝ - ΝΑΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΛΗΔΑ
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο.  Μετάβαση για όσους 
το επιθυμούν στην Πύλη των Αφρικανών  και επίσκεψη στο Όρος 
του Ναού, γνωστό στους μουσουλμάνους ως Haram esh-Sharif και 
Al Aqsa, όπου εδώ και χιλιάδες χρόνια έχει τιμηθεί ως ιερός τόπος, 
από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ. Ο σημερινός 
χώρους, που αποτελείτε από δύο τεμένη, είναι χτισμένος πάνω 
στον χώρο όπου διαδοχικά ήταν ο Ναός του Σολωμώνα και του 
Ζοροβάβελ.   Εδώ ήταν όπου η Παναγία αφιερώθηκε για δώδεκα 
έτη, όπου έγινε η περιτομή του Κυρίου, η διδασκαλία Του όταν 
ήταν δωδεκαετής, η εκδίωξη των εμπόρων κ.α. Συνεχίζουμε με 
επίσκεψη στο Τείχος των Δακρύων, το εναπομείναν Δυτικό Τείχος 
από την δεύτερη ανέγερση του Ναού.     Στην παλιά πόλη των 
Ιεροσολύμων θα έχουμε ένα τελευταίο προσκύνημα στον Πανάγιο 
Τάφο του Χριστού μας. Στο δρόμο προς το αεροδρόμιο, εάν είνα 
ανοικτό το Μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου στην 
Λήδα, θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.
Πτήση Επιστροφής
Αναχώρηση το μεσημέρι για το αεροδρόμιο Ben Gurion, στο Τελ 
Αβίβ, τυπικές διαδικασίες, έλεγχος αποσκευών και διαβατηρίων.    
Πτήση επιστροφής στις 19:50, με AEGEAN Airlines και άφιξη στη 
Αθήνα στις 21:50. Συνεχίζουμε με πτή ση για Θεσσαλονίκη στις 
23:15 και άφιξη στην πόλη του Θερμαϊκού στις 00:10.

24/10

5 ΗΜΕΡΕΣ



ΙΟΡΔΑΝΙΑ - ΠΕΤΡΑ - WADI RUM

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΑΜΜΑΝ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΒΟΛΤΑ 
Έφτασε η μέρα που θα πρέπει να αφήσεις τη ρουτίνα, τις σκοτούρες και τα πρώτα 
κρύα πίσω στην Ελλάδα… γιατί φεύγεις ταξίδι! Συγκεντρωνόμαστε στο αεροδρόμιο 
και γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Στο αεροδρόμιο του Αμμάν θα μας περιμένει ο 
τοπικός μας φίλος, our guy όπως τον αποκαλούμε, για να μας δώσει τις πρώτες 
πληροφορίες για την υπέροχη χώρα του! Θα είναι μαζί μας καθ΄όλη τη διάρκεια 
του ταξιδιού μας και θα είναι ο.. άσσος στο μανίκι μας. Μόλις τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο θα βγούμε μια πρώτη βόλτα, όπου θα γίνουμε όλοι μια παρέα.

Αν έχεις στο bucket list σου να δεις και τα 7 Θαύματα του 
Κόσμου, τότε ξεκίνα από την Ιορδανία. Ένας κοντινός 
προορισμός, όμως τόσο διαφορετικός! Μια ασφαλής χώρα με 
φιλικούς ανθρώπους και συναρπαστικά τοπία. Το απόκοσμο 
τοπίο της αποτέλεσε το σκηνικό για πολλές Χολιγουντιανές 
ταινίες και ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες. Συνδυάζει το 
μεσογειακό κλίμα, με την έρημο και την πλούσια ιστορία. 
Τώρα κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου να περιπλανιέσαι 
στην Πέτρα της Ιορδανίας, σε άλλα περιφημα αξιοθέατα, να 
περιπλανιέσαι σε πολύχρωμες σουκς, να μαγειρεύεις τοπικό 
φαγητό, να επιπλέεις στη Νεκρά θάλασσα, να δοκιμάζεις 
sandboarding, να κάνεις tour σε 4Χ4 και όλα αυτά με την 
καλύτερη παρέα. Γιατί πίστεψέ μας δεν θα είμαστε ένα 
συνηθισμένο γκρουπ!

- Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς / από Αμμάν
- Διαμονή στη Wadi Musa στο μοναδικό Seven Wonders Luxury Camp
- Διαμονή στην έρημο wadi rum σε παραδοσιακές βεδουίνικες σκηνές
- Παραδοσιακή βεδουίνικη βραδιά με δείπνο στην έρημο
- 4x4 Jeep Safari στην “Κοιλάδα του Φεγγαριού”
- Επίσκεψη στη Νεκρά θάλασσα
- Βόλτα με καμήλες
- Μάθημα τοπικής μαγειρικής στην Πέτρα
- Πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων

Wadi Rum jeep tour

Αμμάν

2η ημέρα: ΑΜΜΑΝ - DEAD SEA - WADI MUSA - SEVEN WONDERS LUXURY 
CAMP 
Σήμερα κατευθυνόμαστε προς την περιοχή Sweimeh.   Ένα ακόμα θαύμα της 
φύσης βρίσκεται εδώ στην Ιορδανία, η Νεκρά θάλασσα. Είναι το χαμηλότερο 
σημείο της γης και είναι αδύνατο να.. βουλιάξεις! Αυτό γιατί  περιέχει αλάτι δέκα 
φορές περισσότερο από το νερό της θάλασσας. Προσοχή! Μη βουτήξεις.. Θα το 
μετανιώσεις, αφού το λίιιγο παραπάνω αλάτι που έχει θα σου προκαλέσει τσούξιμο 
στα μάτια! Εκεί θα έχεις τη δυνατότητα να κολυμπήσεις και να απολαύσεις τις 
ιαματικές ιδιότητές της. Το απόγευμα κατευθυνόμαστε προς τη Wadi Musa, 
όπου θα μείνεις σε ένα ιδιαίτερο μέρος! Μόλις 12 λεπτά οδικώς από το κέντρο 
επισκεπτών της Petra, στο πανέμορφο τοπίο της Little Petra, βρίσκεται το Sev-
en Wonders Luxury Camp. Για να αισθανθείς κοντά στη φύση, συνήθως πρέπει 
να στήσεις τη σκηνή σου και να κοιμηθείς σε υπνόσακο. Έχουμε κάνει όμως τα 
πράγματα λίγο πιο εύκολα, καθώς μπορείς να κοιμηθείς σε αυτό το εξαιρετικό 
τοπίο της ερήμου έχοντας όλα τα απαραίτητα comfort, όπως ένα μαλακό κρεβάτι, 
καθαρά σεντόνια, κλιματισμό και ιδιωτικό μπάνιο. Εσύ απλά απόλαυσε αυτήν τη 
μοναδική εμπειρία.

Seven Wonders Luxury Camp

Εγγυημένη Αναχώρηση
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4η ημέρα: ΕΡΗΜΟΣ WADI RUM - 4Χ4 JEEP TOUR - CAMEL 
RIDE - ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ - BEDOUIN NIGHT 
Σήμερα το πρωί κατευθυνόμαστε προς την “Κοιλάδα του 
Φεγγαριού”, Wadi Rum. Η ταινία Lawrence of Arabia έδειξε την 
ομορφιά του Wadi Rum στον υπόλοιπο κόσμο, προσελκύοντας 
πολλούς ταξιδιώτες, αλλά και το Χόλιγουντ. Αυτή η έρημος είναι 
το δεύτερο πιο σημαντικό αξιοθέατο της Ιορδανίας, μετά την 
Πέτρα. Καλύπτει έκταση 720 τετραγωνικών χιλιομέτρων και εμείς 
θα την εξερευνήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Επιβιβαζόμαστε 
σε jeep 4X4, όπου οι Βεδουίνοι οδηγοί είναι τα ιδανικά άτομα για 
να μας βυθίσουν στα μυστικά της ερήμου. Eπιβιβάσου σε ένα από 
τα jeep και νιώσε την ελευθερία σε αυτό το έρημο τοπίο. Και τώρα 
βάλε ένα τουρμπάνι, μπόλικο αντιηλιακό, ανέβα σε μια καμήλα ή 
ένα άλογο και ακολούθησε τα βήματα του Lawrence. Εάν πάλι 
θέλεις να δεις το πανέμορφο τοπίο από ψηλά, μπορούμε να το 
κανονίσουμε! Επιβιβάσου στο αερόστατο και ζήσε αυτήν την 
απίστευτη εμπειρία. Το βράδυ θα κατασκηνώσουμε εδώ, όπου οι 
καινούριοι φίλοι μας, οι Βεδουΐνοι θα μας δείξουν τη φιλοξενία 
τους, με παραδοσιακό δείπνο και τοπική μουσική. Όλα αυτά στο 
πιο μαγευτικό σκηνικό, κάτω από το φως των αστεριών!

5η ημέρα: WADI MUSA - AMMAN 
Το απόγευμα συνεχίζουμε προς την πρωτεύουσα της Ιορδανίας 
το Αμμάν, μια πόλη με πολλές προσωπικότητες. Με μια βόλτα 
στο κέντρο του Αμμάν θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις την 
τοπική ζωή, να φας falafel και hummus σε ένα μικρό σοκάκι 
στο Hashem και να κάνεις βόλτα στις αγορές σουκς, να κάνεις 
παζάρια και να πάρεις αναμνηστικά από αυτό το ταξίδι σου. 
Πριν κατευθυνθούμε προς το αεροδρόμιο θα έχουμε τον χρόνο 
να κάνουμε μια περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της 
πρωτεύουσας. Και κάπως έτσι θα τελειώσει αυτό το ταξίδι, που 
μέσα σε λίγες ημέρες θα δεις πολλά υπέροχα μέρη και θα ζήσεις 
έντονες εμπειρίες και στιγμές.

Πέτρα

3η ημέρα: ΠΕΤΡΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ - COOKING CLASS - CAVE BAR 
Νωρίς το πρωί κατευθυνόμαστε προς την Πέτρα της Ιορδανίας, ένα από τα 
7 Θαύματα του Κόσμου και μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. 
Η “Χαμένη Πόλη” εξακολουθεί να έχει μυστικά για να αποκαλύψει. Πριν από 
χιλιάδες χρόνια, η τώρα εγκαταλελειμμένη πόλη της Πέτρα ήταν μια μητρόπολη 
30000 κατοίκων. H μόνη δίοδος εισόδου είναι ένα φαράγγι, περικυκλωμένο 
από βουνά, που θα σε οδηγήσει σε μια πόλη λαξευμένη στους βράχους. 
Καμήλες,γαϊδουράκια και φιλικοί ντόπιοι είναι οι πρώτες εικόνες που θα 
συναντήσεις. Όσο θα περπατάς θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου, το ένα μνημείο 
πίσω από το άλλο, με αποκορύφωμα το Θησαυροφυλάκιο! Θα θαυμάσεις τους 
Βασιλικούς τάφους, τον βυζαντινό καθεδρικό ναό, που ανακαλύφθηκε σχετικά 
πρόσφατα, την ρωμαϊκή πλευρά της πόλης, όπου και βρίσκεται ο ναός της 
κόρης του Φαραώ. Κι αν νομίζεις ότι αυτό ήταν για σήμερα, λάθος! Στη Wadi 
Musa, όπου θα διανυκτερεύσουμε θα μπεις για τα καλά στο κλίμα της χώρας 
και τον τοπικό τρόπο ζωής, αφού ένας φίλος μας Ιορδανός θα περιμένει για να 
σου δείξει πώς να μαγειρεύεις και να τρως σαν ντόπιος! Tο βράδυ πηγαίνουμε 
στο αρχαιότερο Bar του κόσμου, το Cave Bar, που βρίσκεται σε σε ένα βράχο 
που σμιλεύτηκε από τους Nabateans πριν από περίπου 2.000 χρόνια. Σε μια 
ελαφρώς φωτισμένη σπηλιά, βρίσκεται αυτό το bar. Αγνόησε βέβαια ότι κάποτε 
εδώ ήταν οικογενειακός τάφος..
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Cooking Class



ΜΑΡΟΚΟ... Ένα ταξίδι γεμάτο νέες εμπειρίες

Αν στο ταξίδι σου θέλεις να γυρίζεις όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη, να φωτογραφίζεις κρυμμένες γωνιές, να γίνεσαι ένα με τους ντόπιους 
τότε είσαι αυτό που λέμε αληθινός ταξιδιώτης. Μια κοσμοπολίτικη πόλη που δεν έχεις να φοβηθείς κάτι! Οι ταξιδιώτες μπορούν να κυκλοφορούν 
με μεγαλύτερη ελευθερία από οποιαδήποτε άλλη ισλαμική χώρα και αυτό, γιατί η ισλαμική κοινότητα του Μαρακές είναι από τις πιο φιλελεύθερες 
στη Μέση Ανατολή. Μέσα σε 7 ημέρες θα δεις πάνω από 5 πόλεις, θα “μπλεχτείς” με ντόπιους, θα θαυμάσεις τη μοναδική αρχιτεκτονική, θα ζήσεις 
σαν βεδουίνος και θα ανεβάσεις την αδρεναλίνη σου στα ύψη. Έχουμε πάει πολλές φορές, ξέρουμε ποια μέρη αξίζει να δεις, πού να φας και τι θα 
σου κάνει αυτό το ταξίδι αξέχαστο. Αποφεύγουμε τις “παγίδες¨των social media και δεν χάνουμε χρόνο σε τουριστικές επισκέψεις που δεν μας 
εντυπωσίασαν, όπως η Casablanca και η Chefchaouen επιλέγοντας να σας προσφέρουμε μόνο ιδιαίτερες εμπειρίες. Αν είσαι λοιπόν ταξιδιώτης 
και όχι τουρίστας, ήρθε η ώρα να το αποδείξεις και εμείς θα σε βοηθήσουμε σε αυτό!

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΡΟΚΟ - DJEMAA EL FNA 
MARRAKECH NIGHT OUT 
Σήμερα αναχωρούμε για τη Βόρειο Αφρική, που θα σου θυμίσει 
πολύ Ανατολή. Μια χώρα αντιθέσεων και συναρπαστικών τοπίων. 
Στο αεροδρόμιο του Μαρακές θα μας περιμένει o local friend 
που στο δρόμο για το ξενοδοχείο, γεμάτος ενθουσιασμό, θα 
μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες. Μόλις τακτοποιήσουμε τα 
πράγματά μας, δεν χάνουμε χρόνο και πηγαίνουμε στην καρδιά 
της Μεδίνα και συγκεκριμένα σε μια όμορφη ταράτσα, που θα 
απολαύσουμε τοπικό φαγητό και θα γνωριστούμε καλύτερα 
μεταξύ μας. Έχουμε πάει πολλές φορές και ξέρουμε πού αξίζει 
να περνάμε τα βράδια μας. Στη συνέχεια, θα κάνουμε την πρώτη 
μας βόλτα στη μεγαλύτερη πλατεία – αγορά της Αφρικής, αλλά 
και το μεγαλύτερο υπαίθριο θέατρο του κόσμου, τη Djemaa 
El Fna. Θα περιπλανηθούμε στα σοκάκια της Μεδίνας, που 
αποτελεί από το 1985 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Εκεί θα δούμε χορευτές, μικροπωλητές, θα πιούμε 
φρεσκοστυμμένο χυμό φρούτων. Με λίγα λόγια θα νιώσουμε 
κατευθείαν την κουλτούρα αυτής της χώρας.

2η ημέρα: CITY TOUR - AΓΟΡΕΣ ΣΟΥΚΣ 
Πολλοί νομίζουν ότι το Μαρακές είναι η πρωτεύουσα του 
Μαρόκου κι αυτό γιατί για τους περισσότερους ταξιδιώτες, 
είναι πιο δημοφιλής από το Ραμπάτ. Είναι μία από τις τέσσερις 
αυτοκρατορικές πόλεις της χώρας, έναν τίτλο που κέρδισε 
επάξια. Ξεκινάμε την περιήγησή μας από τους κήπους Majorelle, 
που φτιάχτηκαν από τον Γάλλο ζωγράφο Louis Majorelle, αλλά 
μετά τους ανέλαβε ο Yves Saint Laurent. Εάν είσαι λάτρης της 
μόδας, μπορείς να επισκεφτείς το μουσείο Yves Saint Laurent, 
το οποίο βρίσκεται εκεί. Συνεχίζουμε προς το τζαμί Koutoubia, 
ένα από τα πιο διάσημα ορόσημα του Μαρακές, στο οποίο 
δεν επιτρέπεται η είσοδος από τους μη μουσουλμάνους. Θα 
θαυμάσουμε το αρχαίο παλάτι Bahia, τότε που ακόμα υπήρχαν 
τα χαρέμια, έχοντας φυσικά πάντα μαζί τον τοπικό μας φίλο ο 
οποίος θα σου πει όσα πρέπει να ξέρεις. Θα έχεις το υπόλοιπο 
της ημέρας για να περιπλανηθείς στις σουκς της μεδίνα, αν 
και δεν θα προλάβεις να τα δεις όλα, καθώς στην παλιά πόλη 
του Μαρακές υπάρχουν πάνω από 10.000 μικρομάγαζα. Είναι 
το καλύτερο μέρος να δείξεις το ταλέντο σου στα παζάρια. Κι 
αν δεν είσαι καλός στα παζάρια, εδώ είναι το καλύτερο μέρος 
για να εκπαιδευτείς! Χειροποίητα πολύχρωμα κεραμικά, ρούχα, 
κοσμήματα είναι μερικά από αυτά που θα βρεις σε αυτά τα 
γοητευτικά μαγαζιά.

3η ημέρα: OUARZAZATE - KASBAH AIT BEN HADDOU - DADES 
Σήμερα διασχίζουμε τα βουνά Atlas μέσω του ψηλότερου ορεινού περάσματος 
στη Βόρεια Αφρική, το Tizi n’Tichka Pass. Ένα αριστούργημα οδοποιίας που 
φτάνει στα 2260 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.Πριν χτιστεί από 
τους Γάλλους το 1936, ο μόνος άλλος τρόπος να διασχίσει κάποιος τον Υψηλό 
Άτλαντα, ήταν η διαδρομή που ακολουθούσαν τα καραβάνια καμήλας και η 
διαδρομή δείχνει πόσο δύσκολη ήταν. Φτάνουμε στην Kasbah Ait Ben Had-
dou, ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και σκηνικό για πολλές παραγωγές 
κινηματογραφικών ταινιών του Χόλιγουντ όπως ο Μονομάχος και ο Λόρενς της 
Αραβίας, αλλά και του Game of Thrones. Το Ait Ben Haddou είναι ένα από τα 
πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα στην κοιλάδα των Kasbahs, στη βραχώδη έρημο του 
Μαρόκου. Η ακριβής ημερομηνία κατασκευής του είναι άγνωστη, αλλά εκτιμάται 
ότι οι εργασίες άρχισαν τον 17ο αιώνα. Σκοπός του ήταν να χρησιμεύσει ως μια 
οχυρωμένη πόλη κατά μήκος της εμπορικής διαδρομής που συνδέει τη Σαχάρα 
με το Μαρακές. Ένα γραφικό μέρος με μαγαζάκια, εστιατόρια και υπέροχο τοπίο. 
Συνεχίζουμε προς την κοιλάδα Dades, όπου θα διανυκτερεύσουμε.

Τζαμί Koutoubia

Έρημος Σαχάρα



4η ημέρα: DADES - SAHARA DESERT - CAMEL RIDE - SANDBOARDING  
ΒΕΔΟΥΊΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 
Νωρίς το πρωί, οδεύουμε προς τη Merzouga και την έρημο Σαχάρα! 
Έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο και δεν σου κρύβουμε ότι η σημερινή 
ημέρα είναι από τις αγαπημένες μας εμπειρίες. Σύντομα θα καταλάβεις το 
γιατί.. Μόλις φτάσουμε στο meeting point, οι Βεδουίνοι φίλοι μαςθα μας 
περιμένουν με τα 4Χ4 jeep. Επιβιβαζόμαστε στα jeep και κατευθυνόμαστε 
στο καραβάνι με τις καμήλες μας. Για να φτάσεις στο camp που θα 
διανυκτερεύσουμε, θα πρέπει να το κάνεις σαν αληθινός Βεδουίνος. 
Γι’ αυτό φόρεσε το Touareg καπέλο σου, μια καλή δόση αντηλιακού και 
θαύμασε τους χρυσούς αμμόλοφους της πιο γνωστής ερήμου στον κόσμο. 
Όσο θα περνάει η ώρα θα γίνεται όλο και καλύτερο.. Οι βεδουίνοι θα μας 
υποδεχτούν στο camp και θα τακτοποιηθούμε στις τέντες μας. Ένα camp, 
που θα… “τρίβεις” τα ματάκια σου! Γιατί όταν ακούς camp, σκέφτεσαι 
στενές σκηνές, χωρίς μπάνιο και ίσως ότι θα λιμοκτονήσεις εκεί στη μέση 
της ερήμου.. Αλλά μάντεψε! Εσύ δεν θα ζήσεις κάτι τέτοιο.. Γιατί η σκηνή 
σου θα έχει ιδιωτικό μπάνιο, αλλά και Wifi. Μέχρι να ετοιμαστεί το δείπνο, 
εάν δεν “κρατιέσαι” να παίξεις στους αμμόλοφους, πάρε τη σανίδα του 
sandboarding, αλλιώς απλώς χαλάρωσε και απόλαυσε την ομορφιά του 
ειδυλλιακού τοπίου. Το βράδυ θα καθίσουμε γύρω από τη φωτιά και θα 
απολαύσουμε μια αυθεντική βεδουίνικη βραδιά με παραδοσιακή μουσική 
και χορό, υπό το φως των αστεριών.

5η ημέρα: SAHARA DESERT - QUAD BIKE - FES 
Οι οικοδεσπότες του camp θα ξυπνήσουν νωρίς όσους θέλουν να 
παρακολουθήσουν την ανατολή του ηλίου. Μετά το πρωινό, φόρεσε και 
πάλι το Τουαρέγκ καπέλο σου και επιβιβάσου στο quad bike. Ήρθε η ώρα 
να δαμάσεις τους χρυσούς αμμόλοφους της Σαχάρα με μια δραστηριότητα 
που δεν θα θέλεις να τελειώσει. Είναι το αγαπημένο activity όλων των 
ταξιδιωτών μας μέχρι στιγμής και αυτό γιατί νιώθεις ένα με το μεγαλείο της 
φύσης! Εάν πάλι δεν θέλεις να κάνεις quad bike μπορείς να χαλαρώσεις 
στο camp από όπου θα αναχωρήσεις για το meeting point με jeep 4x4. 
Επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και οδεύουμε , σε μία από τις τέσσερις 
αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τη Fes. Είναι η πιο ιερή πόλη στον 
ισλαμικό κόσμο μετά τη Μέκκα και τη Μεδίνα. Ιδρύθηκε στις αρχές του 
9ου αιώνα από τον Moulay Idriss II και ελάχιστα έχει αλλάξει από τότε. Η 
Fes, είναι το καλύτερο παράδειγμα μιας αρχαίας αραβικής πόλης, η οποία 
όμως αποτελείται από τη «νέα» πόλη που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα. Αύριο 
θα έχουμε όλη την ημέρα για να την εξερευνήσουμε.

6η ημέρα: CITY TOUR FES - MEDINA FES - TANNERIES (ΚΗΡΗΘΡΕΣ) 
Στη Fes μοιάζει ο χρόνος να έχει σταματήσει. Η μεδίνα της είναι η 
μεγαλύτερη στον κόσμο, μετράει 2000 χρόνια και πάνω από 9000 
δρομάκια. Γι’ αυτό πρόσεχε.. Είναι πολύ εύκολο να χαθείς. Αν ακούσεις 
“balak”, κάνε στην άκρη! Θα είναι κάποια από τα γαϊδουράκια που είναι 
φορτωμένα με πραμάτειες. Αν κρυφοκοιτάξεις στα μαγαζάκια θα δεις 
τεχνίτες, να “παιδεύονται” να φτιάξουν περίτεχνα χειροποιήματα. Εκεί 
θα δούμε και τις πολυφωτογραφισμένες «κηρήθρες» μέσα στις οποίες 
βρίσκονται τα χρώματα με τα οποία βάφονται τα δέρματα. Μέχρι το 19ο 
αιώνα, η πόλη ήταν η μοναδική πηγή για τα παραδοσιακά καπέλα της, τα 
φέσια, προτού ξεκινήσει η παραγωγή τους στη Γαλλία και την Τουρκία, 
καθώς το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα βαφής τους παραγόταν εδώ. 
Η Φεζ ήταν επίσης το τέρμα ενός εμπορικού δρόμου χρυσού που 
ξεκινούσε από το Τιμπουκτού. Εκεί στη μεδίνα, σε μία από τις ταράτσες 
ενός μαγαζιού με δερμάτινα θα δούμε τις κηρήθρες ή αλλιώς τα tan-
neries. Αφού πρώτα μας δώσουν φύλλα μέντας για τη μυρωδιά, θα 
μας εξηγήσουν τη διαδικασία βαφής των δερμάτων. Στη συνέχεια, 
πηγαίνουμε στους Merenid Tombs που θα σου χαρίσουν μια εκπληκτική 
πανοραμική θέα της Fes, ενώ ο local friend θα μας κάνει ξενάγηση. 
Κατευθυνόμαστε προς το ξενοδοχείο όπου θα διανυκτερεύσουμε.

7η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ MARRAKECH - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ -  
MARRAKECH - HAMMAM EXPERIENCE 
Νωρίς το μεσημέρι παίρνουμε την πτήση για Μαρακές, όπου θα έχεις 
ελεύθερο χρόνο για να περιπλανηθείς στις σουκς και να κάνεις τα 
τελευταία ψώνια. Εμείς θα σου προτείναμε να δοκιμάσεις ένα από 
τα πολλά χαμάμ και σπα της πόλης, όπου θα ζήσεις μια αυθεντική 
ανατολίτικη εμπειρία που θα σε χαλαρώσει και θα σε αναζωογονήσει.

8η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Δυστυχώς όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν.. προσωρινά.. Μέχρι το 
επόμενό μας ταξίδι. Μέσα σε λίγες ημέρες θα ζήσεις εμπειρίες που 
θα σου μείνουν αξέχαστες και θα γνωρίσεις φίλους που ίσως γίνουν 
μελλοντικοί συνταξιδιώτες σου.

ΜΑΡΟΚΟ - DJEMAA EL FNA - MARRAKECH NIGHT OUT - AΓΟΡΕΣ ΣΟΥΚΣ - OUARZAZATE - KASBAH AIT BEN 
HADDOU - DADES - SAHARA DESERT - CAMEL RIDE - SANDBOARDING  

ΒΕΔΟΥΊΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ - QUAD BIKE - FES - CITY TOUR FES - MEDINA FES - TANNERIES
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ΒΙΕΤΝΑΜ

1η ημέρα: 19 Σεπτεμβρίου | Αναχώρηση για Βιετνάμ
Διαβατήριο.. Check.. Βαλίτσα.. Check.. Ενθουσιασμός.. Check.. 
Μόνο αυτά τα τρία πράγματα θα πρέπει να έχεις στο νου σου, γιατί 
για όλα τα υπόλοιπα υπεύθυνοι είμαστε εμείς! Συναντιόμαστε στο 
αεροδρόμιο και αναχωρούμε για τη Χο Τσι Μινχ.

2η ημέρα: 20 Σεπτεμβρίου | Άφιξη στη Χο Τσι Μιν - Ho Chi Minh 
Night Out
Σήμερα φτάνουμε στη Χο Τσι Μιν, γνωστή και ως Σαϊγκόν, που είναι 
το κέντρο εμπορίου του Βιετνάμ και η μεγαλύτερη πόλη της χώρας. 
Στο αεροδρόμιο θα μας περιμένει ο local friend, ο οποίος καθ’ όλη 
τη διάρκεια της διαδρομής προς το ξενοδοχείο, θα μας δώσει τις 
πρώτες χρήσιμες πληροφορίες. Θα τακτοποιήσουμε τα πράγματά 
μας και θα έχoυμε λίγο χρόνο για ξεκούραση. Το βράδυ θα κάνουμε 
μια βόλτα στη Ben Thanh Market, το ιδανικό μέρος για να αγοράσεις 
αναμνηστικά, αλλά και να μπεις για τα.. καλά στη βιετναμέζικη 
κουλτούρα δοκιμάζοντας street food. Έχουμε δοκιμάσει και ξέρουμε 
ότι η βιετναμέζικη είναι από τις καλύτερες ασιατικές κουζίνες, κάτι 
που θα το διαπιστώσεις κι εσύ. Από σήμερα ξεκινάει και το Food 
Challenge. Στο Βιετνάμ μπορείς να βρεις ένα σωρό γευστικά… 
καλούδια, όπως ταραντούλες, σκορπιούς, κατσαρίδες, αλλά και 
snake wine. Ο ταξιδιώτης που φανεί πιο ατρόμητος και δοκιμάσει τα 
περισσότερα θα είναι ο απόλυτος μπλιαχ, εεεε ο απόλυτος Bizzare 
Food the Winner και φυσικά θα του απονεμηθεί και έπαθλο γι΄ αυτό.
Όσοι αντέχουν, θα συνεχίσουμε για ένα ποτό στη “ζωντανή” αυτή 
πόλη, έχοντας την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας.

3η ημέρα: 21 Σεπτεμβρίου | War Remnants Museum - Ξενάγηση 
πόλης - La Manufacture d’ Opium - Giac Lam Pagoda
Σήμερα ξεκινά η ξενάγηση μας στην πόλη, με πρώτη στάση το War 
Remnants Museum. Θα έχεις ακούσει για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, 
αλλά είναι άλλο να ακούς κι άλλο να δεις από κοντά την ιστορία 
που εκτυλίχθηκε στη χώρα αυτή. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια 
άνθρωποι (συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 58.000 
Αμερικανών) σκοτώθηκαν στον πόλεμο του Βιετνάμ και περισσότεροι 
από τους μισούς νεκρούς ήταν πολίτες του Βιετνάμ. Θα επισκεφθούμε 
το Mουσείο Υπολειμμάτων Πολέμου, ένα από τα λίγα μουσεία που 
δείχνουν τόσο έντονα τις βίαιες συνέπειες του πολέμου στα θύματα 
των πολιτών της. Πολλές από τις φρικαλεότητες που έζησε αυτή η 
χώρα έχουν γίνει γνωστές, αλλά σπάνια ακούς τα θύματα να λένε τις 
δικές τους ιστορίες. Πολλές από τις πιο ανησυχητικές φωτογραφίες 
που απεικονίζουν τις φρικαλεότητες των ΗΠΑ προέρχονται από 
αμερικανικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της περίφημης 
σφαγής My Lai. Συνεχίζουμε προς το παλάτι της Ανεξαρτησίας, ένα 
κτίριο που συνδέεται με την πτώση της πόλης το 1975. Εκεί κοντά 
θα δούμε και άλλα αξιοθέατα που θυμίζουν τη γαλλική επιρροή, 
όπως, η μικρή “Νοτρ Νταμ”, το Κεντρικό Ταχυδρομείο, και το 
Δημαρχείο της πόλης. Εκεί κοντά βρίσκεται το La Manufacture d’ 
Opium, όπου σήμερα λειτουργεί το εστιατόριο Hoa Tuc (poppy flow-
er). Προσφέρει σύγχρονη βιετναμέζικη κουζίνα, ενώ το μενού του 
κατατάσσεται ως ένα από τα καλύτερα στη Ho Chi Minh. Το 1862 δύο 
Γάλλοι πήραν το δικαίωμα νόμιμης παραγωγής οπίου και ίδρυσαν 
το διυλιστήριο. Σε 20 χρόνια, το εμπόριο έγινε τόσο κερδοφόρο 
ώστε ο κυβερνήτης της Ινδοκίνας αποφάσισε να ασκήσει τον 

άμεσο έλεγχο του εξευγενισμού και της πώλησης του οπίου, ο οποίος φυσικά 
συνέβαλε στο χειρισμό του λαού και στη διατήρηση της πολιτικής εξουσίας 
στην αποικιοκρατική εποχή. Συνεχίζουμε τη ξενάγησή μας στον παλαιότερο 
ναό της πόλης, τον Giac Lam, ο οποίος χτίστηκε το 1744 σε ένα ατμοσφαιρικό 
μέρος που βρίσκεται σε έναν γαλήνιο κήπο. Οι κινέζικοι χαρακτήρες που 
συνθέτουν το όνομα του ναού (覚 林寺) σημαίνουν «Feel the Woods Temple».

4η ημέρα: 22 Σεπτεμβρίου | Cu Chi Tunnels - Can Tho
Κι ενώ έχεις πάει ήδη μια πρώτη ιδέα για το τι συνέβη εδώ, θα ζήσεις από 
ακόμα πιο κοντά.. τον πόλεμο του Βιετνάμ με μια επίσκεψη στις σήραγγες Cu 
Chi. Είναι ένα μεγάλο δίκτυο, 200 περίπου χιλιομέτρων, υπόγειων περασμάτων 
και παγίδων στα βάθη της ζούγκλας. Οι σήραγγες Cu Chi είναι μία από τις 
σημαντικές τοποθεσίες του πολέμου στο Βιετνάμ (ή τον αμερικανικό πόλεμο 
όπως είναι γνωστό στο Βιετνάμ). Κατά τη διάρκεια του πολέμου έγινε τόπος 
τρόμου και απελπισίας για πολλούς ανθρώπους. Μπορείς να μπεις μέσα στις 
σήραγγες όπου ο ξεναγός μας θα σου μιλήσει για τον πόλεμο και την τακτική 
επιβίωσης των Βιετναμέζων. Ύστερα από μια συναρπαστική ξενάγηση, 
κατευθυνόμαστε προς την Can Tho, όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Έτσι, θα 
είμαστε κοντά στο Δέλτα του Μεκόνγκ, για να μπορέσουμε να επισκεφθούμε, 
την επόμενη ημέρα, την πλωτή αγορά την ιδανική ώρα.

5η ημέρα: 23 Σεπτεμβρίου | Floating Market - Mekong Delta - Ho Chi Minh
Μια επίσκεψη στο Δέλτα του Μεκόνγκ θα σου μείνει αξέχαστη κυρίως λόγω 
της ποικιλομορφίας της περιοχής. Οι καθημερινές εικόνες που μπορεί να 
δει κάποιος εκεί είναι παιδιά στην πλάτη του βουβαλιού ή να πηγαίνουν στο 
σχολείο με τα ποδήλατα, χωρικοί σε ορυζώνες ρυζιού, πωλητές να χαμογελούν 
πίσω από τις στοίβες των φρούτων, σμήνη πελαργών να περιστρέφονται 
γύρω από ένα ιερό το σούρουπο, μοναχοί που περπατούν σκεπτικοί στη σκιά 
κάποιας παγόδας. Το Delta Mekong διαθέτει σύστημα ύδατος που έχει μήκος 
πάνω από 54.000 χιλιόμετρα. Οι κάτοικοι του Δέλτα έχουν χτίσει τη ζωή τους 
γύρω από αυτό, και ενώ μια πλωτή αγορά για εμάς μπορεί να είναι απλά μια 
τουριστική ατραξιόν, γι ‘αυτούς είναι ένας τρόπος ζωής. Επισκεπτόμαστε 
λοιπόν κι εμείς μια Floating Market για να να δεις πως η καθημερινότητα 
ευδοκιμεί.. στο νερό. Πάρε το χρόνο σου για να παρατηρήσεις πώς είναι 
η ζωή για εκείνους που ζουν εδώ, πώς εμπορεύονται την πραμάτεια τους, 
πώς τρώνε, πώς κοιμούνται και ζουν σε βάρκες. Μη διστάσεις να δοκιμάσεις 
φρεσκομαγειρεμένα νουντλς ή να δοκιμάσεις εξωτικά φρούτα. Αυτό άλλωστε 
είναι το ταξίδι.. Μια συλλογή εμπειριών! Επιστρέφουμε στη Ho Chi Minh, για 
να διανυκτερεύσουμε.

6η ημέρα: 24 Σεπτεμβρίου | Hoi An - Basket boat - Hoi An City tour - Da 
Nang
Σήμερα παίρνουμε πρωινή πτήση για τη Da Nang, την τρίτη μεγαλύτερη 
πόλη του Βιετνάμ. Με το που προσγειωθούμε θα κατευθυνθούμε προς τη 
Hoi An. Παντού στο Βιετνάμ θα βλέπεις ρύζι. Είναι μέρος της ζωής τους και 
αντικατοπτρίζει τον βιετναμέζικο πολιτισμό. Σήμερα, η τεχνολογία εφαρμόζεται 
ευρέως στην παραγωγή ρυζιού και αυτό βοηθά πολλούς αγρότες, καθώς οι 
γεωργικές εργασίες είναι λιγότερο δύσκολες. Ωστόσο οι παλιοί παραδοσιακοί 
τρόποι παραγωγής ρυζιού εξακολουθούν να παραμένουν αμετάβλητοι σε 
ορισμένα μέρη της χώρας. Το ψάρεμα επίσης είναι ζωτικής σημασίας για τους 
ντόπιους κι αν νομίζεις ότι το ψάρεμα είναι βαρετό, σήμερα θα αλλάξεις γνώμη. 
Επιβιβάσου σε ένα basket boat κι ετοιμάσου να “στροβιλιστείς” ξέφρενα στο 
παραδοσιακό βαρκάκι ψαρέματος μαζί με έναν ντόπιο. Συνεχίζουμε προς 
την παλιά πόλη που είναι γεμάτη από αποικιακή αρχιτεκτονική και είναι ένα 

Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο επιλέγουν το Βιετνάμ, για να ζήσουν όχι απλά ένα ταξίδι, αλλά μια περιπέτεια. Μοναδικά 
τοπία, φιλόξενοι άνθρωποι, συναρπαστικές δραστηριότητες και πλούσια ιστορία θα σε κάνουν να ξεχάσεις τι μέρα είναι. Θα σε κάνουν να 
συνειδητοποιήσεις ότι όσα περισσότερα μέρη γνωρίζεις, πόσο εγκλωβισμένος είσαι στον “μικρόκοσμο” της καθημερινότητας και πόσα έχεις 
ακόμα να μάθεις. Σε δεκατρείς ημέρες θα χάσεις το μέτρημα από τις εμπειρίες που θα ζήσεις τη μία μετά την άλλη. Αλλά το κυριότερο είναι ότι 
σε αυτό σου το ταξίδι θα έχεις τους καλύτερους travel buddies που θα μπορούσες να είχες ονειρευτεί!

Εγγυημένη Αναχώρηση

Δώρο Yoga+Τai Chi class 
στο Vedana Lagoon

...Wander through the lush landscapes



υπέροχο μέρος για να κάνουμε την περιήγησή μας. Το απόγευμα επιστρέφουμε 
στη Da Nang. Αυτή η πόλη είναι η χαρά των ξενύχτηδων και όποιος έχει το 
κουράγιο θα το ανακαλύψει από πρώτο χέρι. Τη νύχτα η γέφυρα του Δράκου 
φωτίζεται και όλη η πόλη φαίνεται απίστευτη από τα μπαρ που βρίσκονται σε 
πολυόροφα κτίρια.

7η ημέρα: 25 Σεπτεμβρίου | Golden Bridge - Vedana Lagoon
Σήμερα θα επισκεφθούμε ένα ολοκαίνουριο αξιοθέατο, που έχει κατακλύσει 
τα μέσα κοινωνικά δικτύωσης. Ενδεχομένως να έχει πάρει το μάτι σου κάποια 
φωτογραφία που αφορά στην Golden Bridge. Μία γέφυρα που την κρατούν 
γιγαντιαία χέρια ανάμεσα στα βουνά. Η Χρυσή Γέφυρα στο Ba Na Hills άνοιξε 
τον Ιούνιο του 2018 και γρήγορα έκανε μεγάλη αίσθηση, αφού προβλήθηκε στο 
BBC, στο National Geographic, μπήκε ακόμη και στη λίστα Greatest Places 2018 
των Times. Η γέφυρα βρίσκεται μέσα σε ένα θεματικό πάρκο και είναι μέρος του 
θέρετρου Sunworld στους Ba Na Hills. Ο μόνος τρόπος για να φτάσεις εκεί είναι 
με το τελεφερίκ, το οποίο κατέχει 4 ρεκόρ Guinness κι έχει χαρακτηριστεί ως 
μία από τις καλύτερες βόλτες τελεφερίκ στον κόσμο. Το απόγευμα πηγαίνουμε 
προς τo Vedana Lagoon, ένα μέρος που σίγουρα θα λατρέψεις!

8η ημέρα: 26 Σεπτεμβρίου | Vedana Lagoon - Yoga - Tai Chi - Kayak - Spa Day
Η σημερινή ημέρα ενδείκνυται για την απόλυτη χαλάρωση! Επειδή τέτοια 
σκηνικά σε εμπνέουν για διαλογισμό και άσκηση, εδώ θα έχεις την ευκαιρία να 
κάνεις γιόγκα, αλλά και να δοκιμάσεις την αρχαία τέχνη του tai chi που προάγει 
την ηρεμία μέσα από απαλές κινήσεις συνδέοντας το μυαλό και το σώμα. Για 
χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι του Βιετνάμ έχουν εξασκήσει το τσι τσι για τη 
σωματική και ψυχολογική τους ευημερία. Στη συνέχεια θα έχεις την ευκαιρία 
να ανακαλύψεις τη γύρω περιοχή κάνοντας καγιάκ έχοντας για θέα το όμορφο 
σκηνικό. Γενικά όπως κατάλαβες αυτή η μέρα θα είναι το απόλυτο ζεν! Αν πάλι 
θέλεις να φτάσεις τη χαλάρωσή σου σε άλλο level, τότε απόλαυσε μια από τις 
θεραπείες σπα του resort.

9η ημέρα: 27 Σεπτεμβρίου | Vedana Lagoon - Hue
Μετά το πρωινό, ο ξεναγός μας θα μας παραλάβει από το ξενοδοχείο και θα 
μας μεταφέρει στην προβλήτα. Ξεκινάμε την ολοήμερη περιήγησή σας στη 
Hue City με πρώτη στάση τη γραφική επταόροφη Thien Mu Pagoda, έναν 
ιδιαίτερο πολιτιστικό ιστορικό χώρο που διατηρεί ακόμα μια θρυλική ιστορία για 
την Νεράιδα Heaven Fairy από τη δυναστεία Nguyen. Αφήνοντας τη διάσημη 
παγόδα, προχωράμε στην επίσκεψη στην αυτοκρατορική πόλη Hue, μια από 
τις επτά τοποθεσίες της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μετά το 
μεσημεριανό γεύμα, συνεχίζουμε στα προάστια της πόλης για να επισκεφτούμε 
τους τελευταίους χώρους ανάπαυσης του αυτοκράτορα κάτω από τη δυναστεία 
Nguyen, τον τάφο Minh Mang και τον τάφο Khai Dinh που σου επιτρέπει να 
μάθεις περισσότερα για τους Nguyen Kings, καθώς και να απολαύσεις το 
εντυπωσιακό τοπίο.γευμα στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

10η ημέρα: 28 Σεπτεμβρίου | Phong Nha-Ke Bang - Hang Son Doong - Το 
μεγαλύτερο σπήλαιο του κόσμου - Mud bathing - Kayak - Zipline - Πτήση για 
Ανόι Dong Hoi
Το Εθνικό Πάρκο Phong Nha-Ke Bang στο Βιετνάμ είναι γνωστό ως το βασίλειο 
των σπηλαίων του κόσμου, γι΄αυτό και για τους σπηλαιολόγους και τους 
εξερευνητές, είναι ένας παράδεισος στη γη. Σε αυτό το πάρκο βρίσκονται το 
μεγαλύτερο σπήλαιο στον κόσμο, το Son Doong, το τρίτο μεγαλύτερο σπήλαιο 
στον κόσμο, το Hang En, το σπήλαιο που αποτελείται από μερικούς από τους 
σπανιότερους σχηματισμούς που έχει δει ποτέ κάποιος, το πανέμορφο σπήλαιο 
Paradise. Αυτό που είναι ακόμη πιο καταπληκτικό είναι ότι το οικοσύστημα 
που δημιουργείται μέσα στο σπήλαιο έχει το δικό του μετεωρολογικό 
σύστημα και δημιουργεί τα δικά του σύννεφα. Στο εσωτερικό του, θα βρεις 
τον μεγαλύτερο σταλαγμίτη γνωστό στον άνθρωπο, που κρέμεται σε ύψος 80 
μέτρων και απολιθώματα που χρονολογούνται από εκατομμύρια χρόνια.Θα 
συναντήσεις ζούγκλες και ποτάμια που καλύπτονται από ομιχλώδη σύννεφα 
και μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στο σκοτάδι. Είναι ένας ολόκληρος 
άλλος κόσμος, ο οποίος στερείται πολύ της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Θα 
περπατήσεις σε μια εικόνα της γης όπως ήταν εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια 
πριν. Σκέψου το σαν το.. Ταξίδι στο Κέντρο της Γης από τον Jules Verne. Ίσως θα 

βρεις και δεινόσαυρους μέσα. Ενώ υπάρχουν πολλά σπήλαια, το 
Dark Cave ή το Hang Toi είναι ένα από τα πιο γνωστά και σημαντικά 
σπήλαια της περιοχής για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Εδώ η 
μία δραστηριότητα θα διαδέχεται την άλλη. Μόλις φτάσεις στην 
είσοδο του σπηλαίου στυλ Indiana Jones, θα βάλετε το κράνος 
με έναν προβολέα προσαρτημένο και με την καθοδήγηση από το 
φως του, αλλά και τον ξεναγό θα περπατήσεις ξυπόλητος μέσα 
από ένα κρησφύγετο που θα στενεύει όσο θα συνεχίζεις. Θα 
οδηγηθείς σε ένα γιγάντιο λάκκο λάσπη, όπου θα κάνεις μπάνιο. 
Θα έχεις γρήγορα την ευκαιρία να ξεπλυθείς από το κρύο ποτάμι 
του σπηλαίου,που θα σε αναζωογονήσει στα σίγουρα. Και η 
περιπέτεια δεν τελειώνει εδώ! Για αρχή επιβιβάσου στο καγιάκ 
και απόλαυσε το τοπίο και μετά ανέβασε την αδρεναλίνη σου με 
το μακρύτερο zipline της Ασίας! Αργά το απόγευμα θα πάρουμε 
την πτήση για Ανόι.

11η ημέρα: 29 Σεπτεμβρίου | Ανόι ξενάγηση - Water Puppet 
Show - Ανόι by night 
Η ιστορία του Ανόι είναι πλούσια, καθώς είναι μια από τις 
αρχαιότερες πρωτεύουσες του κόσμου, Με πολλά δυσάρεστα 
γεγονότα και γεμάτη θρύλους. Αυτή η γαλλο-αποικιακή πόλη είναι 
ένα πολιτιστικό μείγμα ανατολικών και δυτικών επιρροών που 
αντικατοπτρίζονται στο ύφος πολλών αρχιτεκτονικών πολύτιμων 
λίθων στο Ανόι. Αυτή η μυστικιστική πόλη είναι επίσης γνωστή για 
την κουζίνα, το μετάξι, τη ζωντανή νυχτερινή ζωή καθώς και την 
πολιτιστική πολυμορφία. Μερικά από τα πετράδια που μπορεί να 
ανακαλύψει ένας ταξιδιώτης εκεί, είναι αξιοσημείωτα αποικιακά 
κτίρια, μοναδικά μουσεία, το μεγαλύτερο ψηφιδωτό του κόσμου 
και οι αρχαίες παγόδες. Πρώτη μας στάση το Μαυσωλείο του 
Χο Τσι Μινχ, που είναι φυσικά αφιερωμένο στον πολιτικό ηγέτη 
του Βιετνάμ. Το σώμα του Ho Chi Minh βρίσκεται στην κεντρική 
αίθουσα του μαυσωλείου, προστατευμένη από στρατιωτική 
φρουρά. Κοντά υπάρχει επίσης το Ho Chi Minh’s Stilt House 
και η Pagoda One Pillar, τα οποία είναι δύο από τα πιο διάσημα 
αξιοθέατα του Ανόι. Επίσης ένα από τα πράγματα που δεν πρέπει 
να χάσεις όταν είσαι στο Ανόι είναι το Show Puppet Water. Είναι 
μια αρχαία μορφή τέχνης που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Το 
κουκλοθέατρο περιλαμβάνει δύο βασικά συστατικά: μαριονέτες 
και νερό. Τα θέματα του είναι ποικίλα, συμπεριλαμβανομένων των 
καθημερινών δραστηριοτήτων του βιετναμέζικου λαού, ιστορίες 
εθνικών ηρώων, αλλά και παραδοσιακά έργα όπερας. Και φυσικά 
η νύχτα μας δεν τελειώνει εδώ! Θα ανακαλύψουμε την δημοφιλή 
νυχτερινή ζωή της πόλης.

12η ημέρα: 30 Σεπτεμβρίου | Ανόι - Halong Bay 
Σήμερα το πρωί οδεύουμε 120 μίλια βόρεια από το Ανόι εκεί που 
βρίσκονται πάνω από 2.000 νησίδες ασβεστόλιθου και νησιά 
που εκτείνονται στο Ha Long Bay, μια παγκόσμια κληρονομιά 
της UNESCO. Στο πιο ελκυστικό φυσικό αξιοθέατο του Βιετνάμ, 
θα απολαύσεις μια διαδρομή μέσα από τα αγροτικά τοπία του 
βόρειου Βιετνάμ, ενώ στη συνέχεια θα κάνεις μια κρουαζιέρα στο 
Halong Bay. Σε αυτή την ολοήμερη ξενάγηση, θα κάνεις καγιάκ, 
θα θαυμάστε τους πανύψηλους καρστριακούς ασβεστόλιθους, 
θα εξερευνήσεις σπηλιές όπως το σπήλαιο Thien Cung (Heavenly 
Palace Cave) με τον έμπειρο οδηγό μας.

13η ημέρα: 01 Οκτωβρίου | Ανόι - Πτήση επιστροφής 
Σήμερα είναι η ημέρα επιστροφή. Μέσα σε 10 γεμάτες ημέρες 
θα ζήσεις όσο πιο έντονα γίνεται την κουλτούρα αυτής της 
υπέροχης χώρας, θα συναναστραφείς με τους φιλόξενους και 
χαμογελαστούς ντόπιους, θα δεις απίστευτης ομορφιά τοπία, 
αλλά πάνω από όλα θα δημιουργήσεις φιλίες με ανθρώπους με 
την ίδια ταξιδιωτική τρέλα που “δέρνει” κι εσένα!

13 ΗΜΕΡΕΣ / 11 διαν.
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ ΔΑΛΜΑΤΙΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

Βουδαπέστη

Βιέννη

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 05:00 για τα σύνορα. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε 
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι 
του Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, 
δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. 
Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας 
με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες σε ρυθμό 
μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από 
τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε 
τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι 
στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε 
μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης , θα δούμε 
το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. 
Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί της 
Μαργαρίτας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Σας  προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά 
σας κάνοντας την ποιο ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. 
Ακολούθως μπορείτε να πάρετε μια γεύση από την τοπική 
παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγάνικα 
βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις 
Ουγγαρίας. 

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ -  
ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ  ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ (380χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα 
παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας, Στην εκδρομή μας 
κατά μήκος του Δούναβη θα κάνουμε στάση στην πρώτη 
πρωτεύουσα τον Ούγγρων – το Έστεργκομ όπου θα θα 
επισκευθούμε τον καθεδρικό ναό και την πινακοθήκη. 
Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή 
έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, 
Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου 
θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, 
γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της 
αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας 
Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, 
ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν 
συνέθεσε την ενάτη συμφωνία, ωδή στη χαρά. Άφιξη στη 
Βιέννη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθρος, διαν/
ση.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί 
και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με 
το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος 
του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του 
Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης 
και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο 
των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου 
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι 
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε 
στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη. 

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας να απολαύσετε την 
υπέροχη πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς

5 ΗΜΕΡΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ20,28/10 20,28/10

Κοτόρ

1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ  
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας οδού περνάμε από 
Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς Κρυσταλλοπηγή.  Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις άφιξη αργά το απόγευμα στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 
χλμ.). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες πόλεις της 
Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα,  γνωστή για τις υπέροχες ακτές και 
την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο 
στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στη μεσαιωνική Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά ένα 
από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής στις Δαλματικές ακτές. 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 φιορδ της 
Αδριατικής.Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου 
αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του 
πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ, πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο 
και στάση σε ένα υπερυψωμένο σημείο από όπου θα θαυμάσουμε την εξαιρετική 
θέα της παλιάς.Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνώστη 
για τα αξιόλογα μνημεία και τα υπέροχα τείχη, ένας από τους σημαντικότερους 
τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Μεταφορά, άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει  πόσο κοντά στην κεντρική 
Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο Μόσταρ (137 χλμ.), την 
πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα 
από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και 
Δύσης που συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά 
τεμένη, παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα γλυκά με τη δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό 
και την Ορθοδοξία. Και όλα αυτά στις όχθες του Νέρετβα με τα επτά εντυπωσιακά 
γεφύρια που ενώνουν το Μόσταρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη 
στην παλιά πόλη του  Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 
10ου αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε 
το Φράγκικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την 
εκκλησία του Αγ. Βλασιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια 
ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα 
μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. 

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

5n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

8 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί. Κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις στην διαδρομή και περνώντας από πανέμορφα τοπία, φθάνουμε στην 
πανέμορφη Βουδαπέστη αργά το βράδυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
 
2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο 
της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη 
λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. 
Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των 
Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν 
οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική 
θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και 
το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο 
νησί της Μαργαρίτας. Θα έχουμε στη συνέχεια ελεύθερο χρόνο στην πόλη 
για βόλτα, καφέ και ψώνια και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε 
να κάνετε μια ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. Το βράδυ δείπνο στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
 
3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την γραφική Μπρατισλάβα. Θα 
περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής παραδουνάβιας γνωστής 
πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, τον καθεδρικό 
ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο και την παλιά 
πύλη του Αγ. Μιχαήλ. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την Πράγα. Θα 
έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο 
μας. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.
 
4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το 
σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε τα 
καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και 
θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Θα θαυμάσουμε 
το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από 
το Κλεμεντίνουμ (Klementinum), θα δούμε τη βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο 
και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη 
συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς 
την πλατεία του Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα 
δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος 
ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

5 ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ - ΒΑΡΥ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πασίγνωστη λουτρόπολη του 
βασιλιά Καρόλου του IV, το θέρετρο της Ευρωπαϊκής αριστοκρατίας 
του 18ου και 19ου αιώνα, το πασίγνωστο Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά από 
μία ωραία διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη “Βασιλική Πόλη” 
τόπο συνάντησης των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών 
και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α΄, η Μαρία 
Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπαχ κ.α. Διασχίζοντας τον κεντρικό 
πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Tepla θαυμάζουμε το γραφικό 
αρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων που κατά καιρούς φιλοξένησαν 
μεγάλους καλλιτέχνες του Τσέχικου κινηματογράφου. Χρόνος 
ελεύθερος. Δοκιμάστε τις τσέχικες σπεσιαλιτέ της περιοχής και 
κάντε βόλτα στα καταστήματα με τα τοπικά προϊόντα φτιαγμένα 
από τα ιαματικά νερά της περιοχής. Συνεχίζουμε για την όμορφη 
και γραφική πόλη της Βιέννης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.
 
6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο 
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) 
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το 
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του 
Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του 
Σέμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας 
Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική 
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και 
θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος 
ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα επίσκεψη στον Πύργο 
του Δούναβη.

7η ημέρα: ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ουγγαρία και τα περίφημα 
παραδουνάβια χώρια. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη 
θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων —το 
Έστεργκομ όπου θα θα επισκευθούμε τον καθεδρικό ναό και την 
πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή 
έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους 
κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε 
το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη 
θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου 
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη 
γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και 
το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την Ενάτη Συμφωνία, Ωδή στη 
Χαρά. Άφιξη στο Βελιγράδι, τον τελευταίο μας προορισμό σε αυτό 
το ταξίδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο 
και διανυκτέρευση.
 
8η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας, και αφού βεβαιωθούμε ότι δεν αφήσαμε 
τίποτα στα δωμάτια, αναχωρούμε για μια τελευταία περιήγηση στην 
όμορφη πόλη του Βελιγραδίου. Αφού θαυμάσουμε τα υπέροχα 
τοπία της πόλης, παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής και με τις 
απαραίτητες στάσεις φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας, έχοντας 
μαζί μας τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Βουδαπέστη

Βιέννη

Πράγα

Μπρατισλάβα

21/105 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ



ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ

5 ΗΜΕΡΕΣ

Βιέννη

Βουδαπέστη Βουδαπέστη

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945ΧΛΜ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα σύνορα. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή περνώντας από 
Σκόπια και Βελιγράδι φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, την Βουδαπέστη. 
Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40ΧΛΜ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. 
Στεφάνου,θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με 
τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ 
Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την 
εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. 
Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της 
Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και 
το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο 
περίφημο νησί της Μαργαρίτας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε 
την βραδιά σας κάνοντας την πιο ρομαντική κρουαζιέρα στον 
Δούναβη. 

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ 
(243χλμ+243χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Βιέννης. Θα 
θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της 
Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα 
περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε 
(δακτύλιος του ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το Ανάκτορο 
του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και 
Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, 
την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την 
Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους 
υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και 
στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την 
ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος 
στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα επιστροφή στην Βουδαπέστη.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ  
(210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια χώρια της 
Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα επισκευθούμε το 
γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος  πολλών φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση 
για καφέ, περίπατος στο χωριό και συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του 
Καρλομάγνου. Έπειτα θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων 
το Έστεργκομ, για να επισκευθούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό όπου βρίσκεται 
ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων και την πινακοθήκη. Επιστροφή το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Απόψε μπορείτε προαιρετικά να πάρετε μια 
γεύση από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγγάνικα 
βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (945χλμ.)
Νωρίς το πρωί παίρνουμε πρόγευμα σε πακέτο και αναχωρούμε για την 
επιστροφή μας. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.

Βουδαπέστη

Βιέννη

24/10
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ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ - ΙΣΤΡΙΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ

Λίμνη ΜπλέντΛουμπλιάνα

Λίμνες Πλίτβιτσε

Σπήλαια Ποστόϊνα

6 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε 
για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Κροατίας, φθάνουμε το 
βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και στον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο μια βόλτα-γνωριμία της 
πόλης. 
 
2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΛΟΒΡΑΝ 
Μετά το πρόγευμα, ξεκιναμε την περιηγηση μας στο Ζάγκρεμπ το 
οποιο αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα 
(Κάπτολ και Γκόρντι Γκραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο 
κι από την Ντόλνι Γκραντ (“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες 
συνοικίες αλλα και βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης 
αποτελούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ζάγκρεμπ, το Κροατικό Μουσείο 
Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο Μίμαρα, το Εθνικό Θέατρο και η 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Αμέσως μετά συνεχίζουμε με προορισμό 
το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα φυσικό συγκρότημα από 16 λίμνες 
άλλη ψηλότερη και άλλη χαμηλότερη, που με μια σειρά καταρρακτών 
τα νερά πέφτουν από τη μία λίμνη στην άλλη. Η φύση δημιούργησε 
ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που αφήνουν άναυδο τον 
επισκέπτη. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την περιοχή Λοβραν 
για να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ
Πρωινό και αναχώρηση για τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, 
που θεωρούνται τα δεύτερα σε μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με 
ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου, 
περίπου 3.200 μ. και απολαμβάνουμε το μοναδικό φαντασμαγορικό 
εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες και σταλαγμίτες διαφόρων 
σχημάτων και αποχρώσεων. Στην συνέχεια  αναχώρηση   για την 
Λουμπλιάνα . Διασχίζοντας το κέντρο της πόλης, Θα επισκεφτούμε 
την παλιά πόλη, το δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, 
την γέφυρα των Δράκων και τις Τρεις γέφυρες, την αγορά, την 
πλατεία Presernov, το παλάτι του επισκόπου με την βιβλιοθήκη και 
το κάστρο. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση μας και  στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη λίμνη  Μπλεντ, όπου το καταπράσινο τοπίο σίγουρα 
θα σας εντυπωσιάσει, περιτριγυρισμένο από πυκνά πευκοδάση, με το 
παραμυθένιο κάστρο και την πανέμορφη λίμνη που είναι γνωστή για 
τις θεραπευτικές της ιδιότητες Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση μας 
για να απολαύσουμε το σπάνιας ομορφιάς τοπίο και επιστροφή .

4η ημέρα: ΙΣΤΡΙΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ   
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Χερσόνησο της Ίστρια. Πρώτος 
προορισμός μας η πόλη της Πούλα, γνωστή για τα θαυμαστά μνημεία 
της ρωμαϊκής περιόδου. Θα επισκεφτούμε το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, 
ένα από τα μεγαλύτερα σωζόμενα στην Ευρώπη, τον καθεδρικό 
ναό, την πύλη του Ηρακλή, το ναό της Ρώμης και του Αυγούστου. 
Ελεύθερος χρόνος για να χαρούμε τα πολύκοσμα στενά του ιστορικού 
κέντρου. Αναχώρηση για τον επόμενο προορισμό μας, το πανέμορφο 
παραθαλάσσιο θέρετρο, γνωστό για τη Βασιλική του Αγίου Ευφρασίου, 
βυζαντινό αριστούργημα του 6ου αιώνα, με μοναδικά ψηφιδωτά και 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Συνεχίζουμε για την 
Τεργέστη. Η πόλη είναι γεμάτη με πολλά δείγματα art nouveau και 
νεοκλασικής αρχιτεκτονικής που μαρτυρούν το αυστριακό παρελθόν 
της. Το κέντρο της πόλης προσφέρεται για μια ωραία βόλτα στους 
δρόμους του Borgo Teresiano με τα κομψά νεοκλασικά κτίρια που 
δίνουν στην πόλη τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό της χαρακτήρα. Θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την πανέμορφη  Piazza Unit , μία 

από τις μεγαλύτερες και σίγουρα ομορφότερες πλατείες με θέα προς τη 
θάλασσα στην Ευρώπη, και μάλιστα στην καρδιά της πόλης , τον Καθεδρικό 
ναό Cattedrale Di που  είναι αφιερωμένος στον San Giusto, πολιούχο της 
Τεργέστης και χρονολογείται από το 1300 και φυσικά  την  ελληνική εκκλησία 
της Τεργέστης, τον ο Άγιο Νικόλαο που είναι το σημείο όπου συνέλαβαν 
τον Ρήγα Φεραίο και τους συντρόφους του, την 1η Δεκεμβρίου 1797, και 
τον παρέδωσαν στους Τούρκους του Βελιγραδίου.  Τέλος θα θαυμάσουμε 
,ένα υπέροχο κάστρο όπου εκεί έζησε ο αρχιδούκας Μαξιμιλιανός των 
Αψβούργων μαζί με τη γυναίκα του.  Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΟΠΑΤΙΑ - ΡΙΕΚΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Πρωινό και πρώτος σταθμός για σήμερα η Οπάτια, το αριστοκρατικό 
θέρετρο της Αυστροουγγαρίας, μέσα από μία ρομαντική βόλτα που θα μας 
γυρίσει πίσω στον 19ο αιώνα και την εποχή των Αυτοκρατόρων Φραγκίσκου 
Ιωσήφ και Σίσσυ. Η βίλα Angelina με τις γιγάντιες Μανώλιες, ο ναός του Αγ. 
Ιακώβου καθώς και τα αρχοντικά ξενοδοχεία με τα καζίνο εντυπωσιάζουν 
τον επισκέπτη. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη πόλη Ριέκα που βρίσκεται 
στην «αγκαλιά του κόλπου »Κvarner. Θα δούμε τον πύργο της πόλης, την 
εκκλησία των Καπουτσίνων, τα ερείπια του Ρωμαϊκού τείχους, το παλαιό 
δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου. Χρόνος ελεύθερος 
στην διάθεση μας στον πολυσύχναστο πεζόδρομο Korzo και στην συνέχεια 
αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
μπορείτε να κάνετε μια πρώτη γνωριμία με την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα.

6η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για γνωριμία με την πρωτεύουσα της Σερβίας. 
Θα ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμέγκνταν χτισμένο στη συμβολή των 
ποταμών Δούναβη και Σάββα, τον Πύργο Nebosja, 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, τον Άγιο Σάββα 
τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό κέντρο του 
Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. 
Έπειτα παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής και με ενδιάμεσες στάσεις 
φτάνουμε στην πόλη μας.
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1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΙΡΑΝΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ  
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας οδού περνάμε 
από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς Κρυσταλλοπηγή. 
Πρώτος μας σταθμός η πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τίρανα. Θα περιηγηθούμε 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τον μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως 
έναν από τους μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς 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. Συνεχίζουμε και 
κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις θα φτάσουμε αργά το απόγευμα στο μοναδικό 
Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες πόλεις της 
Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα,  γνωστή για τις υπέροχες ακτές και 
την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο 
στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στη μεσαιωνική Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά ένα 
από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής στις Δαλματικές ακτές. 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 φιορδ της 
Αδριατικής. Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου 
αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του 
πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Το απόγευμα βόλτα στην γραφική πόλη για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από 
τον τοπικό τρόπο ζωής των κατοίκων. 

3n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - LOKRUM ISLAND - ΠΑΛΙΑ 
ΠΟΛΗ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση 
στο Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής». 
Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ 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 επισκεφτούμε το Φραγκισκάνικο  Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό 
των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της 
πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Θα συνεχίσουμε 
με επίσκεψη στο κοντινό νησάκι Lokrum. Οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται το 
“νησί χωρίς αυτοκίνητα” γιατί αποτελεί μια γαλήνια απόδραση από την πόλη. Ένα 
όμορφο περιβάλλον με βοτανικούς κήπους, εξωτικά δέντρα, λουλούδια, λαγούς, 
παγώνια και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι Βενεδικτίνων. Στην επιστροφή θα 
απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών της παλιάς πόλης, μέσα από το πλοίο. 
Στο κέντρο και στην παλιά πόλη υπάρχει μια εύθυμη ατμόσφαιρα. Απολάυστε 
ένα καλό εστιατόριο η έναν καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια 
επίσκεψη στο ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου 
του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Αφήνουμε αυτή την ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη γιατί 
αξίζει να την αφιερώσετε ολόκληρη στις δραστηριότητες και τη γνωριμία με τη 
φημισμένη πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη 
πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε.
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ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ - ΝΗΣΙ LOKRUM  

4n ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ  
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ημερήσια εκδρομή σε 2 
υπέροχες τοποθεσίες. Πρώτη μας στάση το μεσαιωνικό Μόσταρ 
που μας θυμίζει  πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έμβλημά της πόλης το μεγαλύτερο 
τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του 
Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Μια 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 τις 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. Μια 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. 

5n ημέρα: ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για 
τον δρόμο της επιστροφής. Θα περάσουμε από τις όχθες της 
λίμνης Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια 
πανίδα και μέσω Πόγραδετς θα φτάσουμε στα σύνορα της 
Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε το βράδυ στην πόλη 
μας.



ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

Σπλίτ

Τρογκίρ
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε 
για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Κροατίας, φτάνουμε 
το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και χρόνος για μια βόλτα-γνωριμία της 
πόλης. 

2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ 
Μετά το πρόγευμα, ξεκιναμε την περιηγηση μας στο Ζάγκρεμπ 
το οποίο αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα 
τμήματα (Κάπτολ και Γκόρντι Γκραντ) που βρίσκονται στο 
ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλνι Γκραντ (“Κάτω Πόλη”) 
με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες αλλα και βιομηχανικές 
περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης αποτελούν το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ζάγκρεμπ, το Κροατικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών, 
το Μουσείο Μίμαρα, το Εθνικό Θέατρο και η Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη. Αμέσως μετά συνεχίζουμε με προορισμό το 
εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα φυσικό συγκρότημα από 16 
λίμνες άλλη ψηλότερη και άλλη χαμηλότερη, που με μια σειρά 
καταρρακτών τα νερά πέφτουν από τη μία λίμνη στην άλλη. Η 
φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που 
αφήνουν άναυδο τον επισκέπτη. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
προς το Ζαντάρ (παλαιότερη  πρωτεύουσα της Δαλματίας) 
με πλούσια παγκόσμιας σημασίας κληρονομιά όπου θα 
θαυμάσουμε, ανάκτορα Ρωμαικής εποχής του 1ου αιωνα, 
μεσαιωνικούς καθεδρικούς ναούς, τείχη που κυκλώνουν την 
πόλη, βυζαντινούς ναούς της Αγίας Αναστασίας και της Αγίας 
Τριάδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.

3η ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-
νησί) που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ (η 
άλλοτε ελληνική αποικία Τραγούριον) μια πόλη-μουσείο με 
την πραγματική έννοια της λέξης, χτίστηκε στις αρχές του 3ου 
αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Στο 
λιθόστρωτο της πόλης απλώνονται  υπέροχα παλάτια, αρχοντικά 
κι εκκλησίες με κυρίαρχο τον πανέμορφο καθεδρικό ναό του 
Αγίου  Λαυρεντίου με την απίστευτης ομορφιάς Πύλη Ράντοβαν 
από τον ομώνυμο μεγάλο Δαλματό γλύπτη και αρχιτέκτονα που 
έζησε τον 13ο αιώνα. Βυθιστείτε στο ρομαντισμό και στη γαλήνη 
κάνοντας ένα άλμα στο παρελθόν, από το οποίο δεν θα θέλετε 
να επανέλθετε. τη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Σπλίτ, 
το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Ιστορία σε 
κάθε βήμα, ηλιόλουστες παραλίες, οικείες γεύσεις αλλά και μια 
πανέμορφη μεσαιωνική πόλη γεμάτη ζωή. Θα επισκεφθούμε 
το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του 
Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, σημαντικότερο και καλύτερα 
διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία, χτισμένο  μεταξύ 
295 και 305 μ.Χ.. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό 
Δημαρχείο, τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού και την 
γραφική παλιά πόλη του Σπλιτ, γεμάτη μικροσκοπικά στενάκια, 
στοές και σκαλάκια. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στο 
Ντουμπρόβνικ. Μετά το δείπνο μια βόλτα στην κοσμοπολίτικη 
πόλη είναι ιδανική.
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6 ΗΜΕΡΕΣ

ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - LOKRUM ISLAND - ΠΑΛΙΑ 
ΠΟΛΗ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση στο 
Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής». Απαραίτητη 
είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ 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 επισκεφτούμε το 
Φραγκισκάνικο  Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την 
εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια 
ταξιδιωτική εμπειρία. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο κοντινό νησάκι Lokrum. 
Οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται το “νησί χωρίς αυτοκίνητα” γιατί αποτελεί μια 
γαλήνια απόδραση από την πόλη. Ένα όμορφο περιβάλλον με βοτανικούς κήπους, 
εξωτικά δέντρα, λουλούδια, λαγούς, παγώνια και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι 
Βενεδικτίνων. Αν επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε μια βουτιά στα πεντακάθαρα νερά 
του νησιού. Στην επιστροφή θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών της 
παλιάς πόλης, μέσα από το πλοίο. Στο κέντρο και στην παλιά πόλη υπάρχει μια 
εύθυμη ατμόσφαιρα. Απολάυστε ένα καλό εστιατόριο η έναν καφέ με απεριόριστη 
θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη στο ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα τείχη 
του μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Αφήνουμε αυτή την ημέρα χωρίς 
άλλη επίσκεψη γιατί αξίζει να την αφιερώσετε ολόκληρη στις δραστηριότητες και 
τη γνωριμία με τη φημισμένη πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι εκεί για να σας δώσει 
κάθε απαραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο που 
επιθυμείτε.

5η ημέρα: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό την όμορφη Budva, στο Μαυροβούνιο. 
Στη διάρκεια μιας πανέμορφης διαδρομής και διασχίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα 
φιόρδ της Ευρώπης, θα περιηγηθούμε και θα θαυμάσουμε αρχικά το μοναδικό Ko-
tor, μια πόλη προστατευμένη από την Ουνέσκο, Μεσαιωνικά τείχη, μια παλιά πόλη-
κομψοτέχνημα, ρομαντικές βόλτες, και μερικές από τις καλύτερες παραλίες της 
Αδριατικής. Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου 
αιώνα, καθώς και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Αμέσως μετά συνεχίζουμε 
για την ακτογραμμή της Budva και το ξενοδοχείο που θα μας φιλοξενήσει την 
τελευταία μας νύχτα. Μετά το δείπνο θα κάνουμε έναν περίπατο στην παλιά πόλη 
με την μοναδική αρχιτεκτονική, τα στενά δρομάκια, τα πολλά καταστήματα και τις 
μικρές εκκλησίες οι οποίες εξακολουθούν να είναι αναλλοίωτες στο πέρασμα των 
χρόνων. 

6η ημέρα: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση. Στην επιστροφή μας θα έχουμε τη δυνατότητα να 
θαυμάσουμε το μαγευτικό νησάκι-ξενοδοχείο (Ελληνικών συμφερόντων) SVE-
TI STEFAN. Θα το αποθανατίσουμε φωτογραφικά και στη συνέχεια διερχόμενοι 
τα Αλβανικά σύνορα θα περάσουμε από τις πολεις Σκοδρα, Δυράχιο, Ελμπασαν, 
και Πόγραδετς. Εκεί και στις όχθες της λίμνης Οχρίδας, θα έχουμε χρόνο να 
γευματίσουμε, δοκιμάζοντας το νοστιμότατο ψάρι Κοραν που βρίσκει κανείς μόνο 
στη συγκεκριμένη λίμνη. Συνεχίζουμε, περνάμε τα Ελληνοαλβανικά σύνορα και 
αργά το απόγευμα φτάνουμε στην πόλη μας.



ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Βενετία

Ρώμη Φλωρεντία

Special Ιταλικό Πανόραμα  
6 ημέρες

Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς. 
Δεν περιλαβάνεται η μια διανυκτέρευση στο πλοίο.

Σιένα

12 & 22/10
24/9

7 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΟΜΠΗΪΑ - ΡΩΜΗ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ

1η ημέρα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
 Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Ύστερα από μια όμορφη 
διαδρομή και κάνοντας τις απαραίτητες τάσεις  φτάνουμε  στην Ηγουμενίτσα. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Ιταλία. Στον 
ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους 
αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα: ΜΠΑΡΙ / ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΡΩΜΗ (520χλμ) 
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι της Ιταλικής πόλης και αναχώρηση για την νεκρόπολη 
της Πομπηίας, την πόλη που καταστράφηκε το 79μ.Χ. από τις στάχτες του 
Βεζούβιου. Θα δούμε το περιμετρικό τείχος, το φόρουμ, την πύλη του Νέρωνα, 
την πανέμορφη αρχαία αγορά και την έπαυλη των Βέτρι. Θα θαυμάσουμε επίσης 
τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, το θέατρο της Πομπηίας, 
τις κατοικίες των αρχόντων, τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου αιώνα 
π.Χ., τους πετρόστρωτους δρόμους και το Ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα. 
Έπειτα συνεχίζουμε για την «αιώνια πόλη» την Ρώμη. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ θα επισκεφθούμε το περίφημο 
φωταγωγημένο ιστορικό κέντρο με τα επιβλητικά μνημεία, τη Φοντάνα ντι Τρέβι 
όπου μπορείτε να κάνετε μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα και την πασίγνωστη 
Piazza Navona. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ (80χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που 
δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη από κάθε μέρος του κόσμου. Θα 
δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, την 
στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σοζώμενο αρχαίο 
Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, τον λόφο του Καπιτωλίου όπου θεμελιώθηκε η 
αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την 
επιβλητική πιάτσα Βενέτσια οπού δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, 
τον λόφο Παλατίνο, τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα καθώς και την 
μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. 
Ελεύθερος χρόνος στην αγορά. Μπορείτε να επισκευθείτε την Βία Ντελ Κόρσο, 
την πιάτσα ντι Σπάνια με τα πιο γνωστά καταστήματα, να περπατήσετε στην Βία 
Βένεττο και να καθήσετε στα καφέ των διασημοτήτων Cafe de Paris, Hard Rock 
cafe κ.α.

4η ημέρα: ΣΙΕΝΑ  - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό και αναχωρηση για τη μεσαιωνική 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, που θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία.Συνεχιζουμε για την 
πόλη της Φλωρεντίας.Θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο 
του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία 
Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Θα κατέβουμε ως 
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και 
αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το 
Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με 
αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών.Θα περασουμε την  ξακουστή και 
πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, 
και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, 
με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski.
Τακτοποιηση στο ξενοδοχειο.Διανυκτερευση.

5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Βενετία, που είναι χτισμένη πάνω 
σε 119 νησιά, τα οποία περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και 
ενώνονται με μικρές γέφυρες.   Μια πόλη ρομαντική και υπέροχη, 
μια πόλη μουσείο. Κανάλια και γεφυράκια, παλάτια, μουσεία και 
αίθουσες τέχνης, μια ατμόσφαιρα τόσο υγρή και τόσο ρομαντική 
ταυτόχρονα, τόσο όμορφη αλλά και τόσο σκοτεινή. Θα μεταβούμε 
στο Τρονκέττο και με βαπορέτα θα φτάσουμε στην πλατεία Αγίου 
Μάρκου με τον ομώνυμο επιβλητικό ναό. Θα δούμε το παλάτι των 
Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, την γέφυρα 
των στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 
Χρόνος ελεύθερος και μεταφορα στο ξενοδοχείο στην περιοχη 
του Μεστρε.

6η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ (375 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνας.  Επιβίβαση 
στο πλοίο. 
Τακτοποίηση στις καμπίνες, διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα γραφικά Ιωάννινα. 
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας.
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Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

RAMADA BRASOV 4* (Μπρασόφ)
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται 
στην είσοδο της πόλης. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, ψυγείο, σεσουάρ, 
τηλέφωνο και δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει ακόμη πάρκινγκ, συνεδριακό κέντρο, 2 εστιατόρια, 
μπαρ, γυμναστήριο, σάουνα, ατμόλουτρο, υδρομασάζ και spa 
center. Μην ξεχάσετε να απολαύσετε ένα ποτό στο μπαρ του 
ξενοδοχείου ή να γευτείτε διάφορες τοπικές σπεσιαλιτέ και 
γεύσεις από διεθνή κουζίνα στα πολυτελή εστιατόρια του.

MINERVA 4* (Βουκουρέστι)
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, μόλις 300μ απο το 
σταθμό Piata Romana και την πλατεία Victoriei, κοντά στα 
σημαντικόντερα αξιοθέατα της πόλης. Τα δωμάτιά του 
διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, 
mini bar, safe box, δωρεάν πρόσβαση στο ιντερνετ, σεσουάρ..
Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη κινέζικο εστιατόριο Nan Jing.

RAMADA SIBIU 4* (Σιμπίου)
Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο στην καρδιά της πόλης 
του Σιμπίου. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ψυγείο, mini 
bar, χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ, τηλέφωνο και δωρεάν 
πρόσβαση στο ίντερνετ. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη 
πάρκινγκ, συνεδριακό κέντρο, εστιατόριο, 2 μπαρ, μπιλιάρδο, 
γυμναστήριο, σάουνα, σολάριουμ, spa center. Απολαύστε ένα 
ποτό στο μπαρ του ξενοδοχείου.

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Πύργος Δράκουλα Μπρασόφ

Το πληρέστερο πρόγραμμα
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 06:00 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 και δείπνο. Στη συνέχεια 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΣΙΜΠΙΟΥ (230 χλμ)
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.

3η ημέρα: ΣΙΜΠΙΟΥ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΩΦ (210 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη 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. 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 Μπρασώφ, όπου θα δούμε 
την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

4η ημέρα: ΜΠΡΑΣΟΦ - ΣΙΝΑΪΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (180 χλμ)
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 (670 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για 
φαγητό και καφέ, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

13/11
16 & 24/10

5 ΗΜΕΡΕΣ



ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται  
και με βραδινή αναχώρηση.

Συνοπτικό πρόγραμμα:
1η ημέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βουκουρέστι

2η ημέρα: Άφιξη  Ξενάγηση πόλης
3η ημέρα: Σινάϊα - Μπράν - Μπρασόφ

4η ημέρα: Επιστροφή

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)  
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί 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, 
που από την 1η Ιανουαρίου έχει αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαικής Ένωσης. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το Παρίσι των 
Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της Άνοιξης, το παλάτι που 
διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις 
τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του 
χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς και το παλάτι της βουλής, χτισμένο από 
τον Τσαουσέσκου ( το Βουκουρέστι από την 1η Ιανουαρίου του 2019 έχει αναλάβει την 
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα όλες οι συνεδριάσεις να διεξάγονται 
στο Παλάτι της Βουλής. Σε περίπτωση που στο παλάτι, λόγω των συνεδριάσεων αυτών, δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσκεψη, αυτή θα αντικατασταθεί με το μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας). Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το 
Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το 
πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, 
την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη 
και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ) 
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 φρόυριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. 
Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη 
και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο. 
Επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες. Διαν/ση.

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (350 χλμ) 
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 τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στο κέντρο της πόλης 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.

5η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την περιήγηση πόλης, όπου θα δούμε τη 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. Θα δούμε ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην 
είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Ban-
ya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, 
με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε 
χρόνο ελεύθερο και στη συνέχεια αναχώρηση για τη 
Θεσσαλονίκη. Περνώντας τα σύνορα φθάνουμε στην 
πόλη μας.

Specialist

Πέρα από το Παλάτι της Βουλής, σας προσφέρουμε 
επιπλέον περιήγηση στο Παλάτι της Άνοιξης, το Παλάτι 

που διέμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου

Μοναδικό Δώρο

Παλάτι του Λαού

Βουκουρέστι

Εθνική βιβλιοθήκη

4 ημ: 26/9, 10/10, 25/10 & 14/11
5 ημ: 16/10, 24/10 & 13/11

Το μικρό 
Παρίσι
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Αψίδα Θριάμβου

HILTON ATHENEE PALACE 5*
Τo πολυτελέστατο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται 
στην καρδιά της πόλης, μόλις 200μ από το Αντενέουμ και 
προσφέρει τις πιο σύγχρονες ανέσεις, ικανοποιώντας και τον 
πιο απατητικό επισκέπτη του. Διαθέτει 2 εστιατόρια, μπαρ, καφέ, 
αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με σπα και μασάζ, 
εσωτερική πισίνα. Δοκιμάστε τοπικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ 
στο εστιατόριο Roberto. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, safe box, τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini μπαρ 
και wifi. Ακόμη, μπορείτε να χαλαρώσετε στην εσωτερική πισίνα. 
Τέλος, σας προσφέρουμε δωρεάν την είσοδο στο health club.

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά της πόλης του Βουκουρεστίου. Η εντυπωσιακή είσοδος του ξενοδοχείου 
αποτελεί την πρόσοψη του παλιού Εθνικού Θεάτρου. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του διαθέτουν safe box, mini bar, πρόσβαση στο internet, 
σεσουάρ, καλωδιακή τηλεόραση. Είναι ιδανικό για οικογένειες, καθώς διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια. Ακόμα, το ξενοδοχείο διαθέτει casino, bar, 
μοντέρνο lobby, πισίνα, fitness center,  υπηρεσίες μασάζ, καθαριστήριο, πάρκινγκ. Στο ξενοδοχείο μπορείτε να δοκιμάσετε τις εξαίρετες γεύσεις 
του εστιατορίου.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΣΙΝΑΪΑ 
ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΣΟΦΙΑ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ   ΧΡΩΜΑΤΑ & ΑΡΩΜΑΤΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ / 2 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

Ντολμά Μπαχτσέ

Καπαλί Τσαρσί

Ταξιδέψτε μαζί μας στην Κωνσταντινούπολη γιατί..

- Το πρόγραμμά είναι ανανεωμένο, με άρτια κατανομή χρόνου, χωρίς περιττά χιλιόμετρα
- Χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα προσεγμένα πολυτελή λεωφορεία 
- Ο συνοδός της εκδρομής είναι έμπειρος & γνώστης της τεράστιας & ιστορικής Πόλης 
- Διαμονή μόνο στην κεντρική πλατεία Ταξίμ 
- Προσφέρουμε επιλογές ξενοδοχείων 4* & 5*
- Διοργανώνουμε εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη από το 1988

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Αναχωρούμε στις 21:30 από τα γραφεία μας με 
προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια 
πρώτη στάση έξω από την Καβάλα συνεχίζουμε για τον 
συνοριακό σταθμό των Κήπων όπου μετά τον απαραίτητο 
έλεγχο θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για επίσκεψη στα 
αφορολόγητα είδη. (Θα ενημερωθείτε από τον αρχηγό 
μας για το καθεστώς που ισχύει). Συνεχίζουμε την 
διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη. Άφιξη νωρίς το 
πρωί στην Κωνσταντινούπολη .

2η ημέρα: ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - 
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ - KUMKAPI

Το πρόγραμμά μας ξεκινάει με επίσκεψη στο αγιαστικό 
κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί 
όπου θα δούμε τους τάφους των Οικουμενικών 
Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό που βρίσκεται το 
αγίασμα. Πήρε την  ονομασία του από το τουρκικό 
όνομα Balik (= ψάρι) και περιλαμβάνει το Μοναστήρι, 
την Εκκλησία και το Αγίασμα. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την Σκεπαστή αγορά η οποία πέρα από την 
χρηστική της αξία, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
ατραξιόν της Πόλης, και στην οποία θα επιδοθείτε και 
στο απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους εμπόρους 
για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής. Είναι 
μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες στεγασμένες 
αγορές του κόσμου με δαιδαλώδεις διαδρόμους και 
πολλές φυλασσόμενες εισόδους – εξόδους. Στον 
χρόνο αυτό θα σας προτείναμε να επισκεφθείτε και την 
Αιγυπτιακή αγορά ή αγορά των μπαχαρικών, η οποία 
απέχει 800 περίπου μέτρα και βρίσκεται απέναντι από 
την Γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα της 
Πόλης ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων και 
αρωμάτων από την Ανατολή. Σε συνεννόηση πάντα με 
τον αρχηγό σας θα ενημερωθείτε και για την ώρα και 
το σημείο επιστροφής προς τα ξενοδοχεία (όσοι φυσικά 
επιθυμείτε μπορείτε να παραμείνετε και μόνοι μέχρι το 
κλείσιμο των αγορών, περίπου στις 19.00). Η βραδινή 
μας έξοδος (προαιρετικά – για όσους επιθυμούν και 
«έχουν αντοχές ακόμα») περιλαμβάνει το γνωστό Kum-
kapi με τις ταβέρνες και το ξέφρενο γλέντι!

3η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΪΟΙ

Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε, κατοικία 
σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο αποτέλεσε και 
την τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του παλατιού με την αυτοκρατορική 
πύλη, τον περίτεχνο πύργο  του ρολογιού και  μια υπαίθρια καφετέρια, με εξαιρετική θέα στο 
Βόσπορο και λογικές τιμές, περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους. Το παλάτι χωρίζεται 
σε τρία τμήματα και η είσοδος γίνεται μέσω ενός υποχρεωτικού ελέγχου. Στο εσωτερικό 
του θα θαυμάσετε τους τεράστιους πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη 
από κρύσταλλο μπακαρά. Στη συνέχεια και προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα στα 
στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα 
(«γιαλί») από μια διαφορετική οπτική γωνία. Έπειτα θα κατευθυνθούμε προς τον Ναό της 
Αγίας του Θεού Σοφίας, την μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο 
αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα 
του Ισίδωρου και του Αρτέμιου. Ο ναός είναι χτισμένος σε ρυθμό βασιλικής με τρούλο 
και ο  κυρίως χώρος του κτίσματος έχει σχήμα κύβου, ενώ τέσσερις τεράστιοι πεσσοί 
(τετράγωνοι στύλοι), που απέχουν μεταξύ τους 30 μέτρα, στηρίζουν τα τέσσερα μεγάλα 
τόξα πάνω στα οποία εδράζεται ο επιβλητικός τρούλος, διαμέτρου 31 μέτρων, ο οποίος δίνει 
την εντύπωση ότι αιωρείται στο κενό, εξαιτίας των παραθύρων που βρίσκονται γύρω από 
τη βάση του. Θα δούμε επίσης το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραιότερο και μεγαλύτερο τζαμί 
στην Κωνσταντινούπολη και το μόνο που έχει έξι μιναρέδες στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό 
Οβελίσκο ηλικίας 3500 χρονών, και φυσικά τον χώρο που βρισκόταν ο Βυζαντινός 
Ιππόδρομος. Σε απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την 
μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της Πόλης 
κατά την Βυζαντινή περίοδο και σήμερα πέρα από τουριστικό αξιοθέατο χρησιμοποιείται 
για κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της. Είναι από τα πιο αναπάντεχα και 
ρομαντικά μνημεία της Κωνσταντινούπολης. Ο υποβλητικός φωτισμός, οι υπέροχοι κίονες, 
οι σταγόνες που πέφτουν απαλά στο νερό, δημιουργούν μια φανταστική ατμόσφαιρα. 
Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στα ξενοδοχεία μας για ξεκούραση. Για την σημερινή 
βραδιά σας προτείνουμε πάντα με την συνοδεία του αρχηγού μας, μια υπέροχη βόλτα 
στο Ορτάκιοϊ, που σήμερα αποτελεί κοσμοπολίτικο προάστιο της Πόλης . Η φανταστική 
θέα στον Βόσπορο με την μεγάλη κρεμαστή γέφυρα, τα πολλά καφέ και εστιατόρια, οι 
μικροπωλητές και κάποια από τα καλύτερα night clubs συνθέτουν την μαγική εικόνα του 
νυχτερινού αυτού τοπίου.

4η ημέρα: ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας ξεκινάμε 
την περιήγησή μας σε έναν ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες, την  Παναγία των 
Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά τον Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. 
αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες στην Παναγία. 
Συνεχίζουμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός 
ναός του Αγίου Γεωργίου ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας 
μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθοδόν θα δούμε και την Μεγάλη του 
Γένους Σχολή. Από εκεί παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής με τις απαραίτητες ενδιάμεσες 
στάσεις.  Αφού περάσουμε τα σύνορα φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας. 

25/10

Κάθε Πέμπτη 
από 26/9 &



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ - ΜΕΓΑΛΗ 
ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. 
Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την Καβάλα, συνεχίζουμε για τον συνοριακό 
σταθμό των Κήπων όπου μετά τον απαραίτητο έλεγχο, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη 
και στο ύψος της Ραιδεστού, σημερινό Tekirdag, θα κάνουμε μια τελευταία στάση 
πριν τον τελικό προορισμό μας για να γευθείτε τα φημισμένα παραδοσιακά 
σουτζουκάκια! Άφιξη το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση 
στα ξενοδοχεία μας. Το υπόλοιπο της ημέρας θα είναι στη διάθεση σας για μια 
πρώτη περιήγηση στην πλατεία Ταξίμ με την συνοδεία του αρχηγού μας, και την 
ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν. Πεζόδρομος που φιλοξενεί το ερυθρόλευκο 
νοσταλγικό τραμ που συνδέει την πλατεία Ταξίμ με την συνοικία του Γαλατά. Κατά 
μήκος αλλά και στα γύρω στενά του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών 
καταστημάτων και ιστορικών κτιρίων.

2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ  
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΙΟΪ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε, κατοικία 
σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο 
αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του παλατιού 
με την αυτοκρατορική πύλη, τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού και μια υπαίθρια 
καφετέρια με εξαιρετική θέα στο Βόσπορο περιβάλλεται από καταπράσινους 
κήπους. Στο εσωτερικό του θα θαυμάσετε τους τεράστιους πολυελαίους και 
την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από κρύσταλλο μπακαρά. Στη συνέχεια και 
προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω 
θα θαυμάσουμε τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“ γιαλί “) από μια 
διαφορετική οπτική γωνία. Έπειτα επισκεπτόμαστε μια από τις σημαντικότερες 
ατραξιόν της Πόλης, την Σκεπαστή αγορά, όπου θα επιδοθείτε και στο 
απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης 
δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε στη διάθεση σας θα προτείναμε να 
επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά, η οποία απέχει περίπου 800 μέτρα 
και βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα 
της Πόλης ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από την 
Ανατολή. Επιστρέφουμε το απόγευμα στα δωμάτια μας για ξεκούραση, και το 
βράδυ προτείνουμε μια υπέροχη βόλτα στο Ορτάκιοϊ που αποτελεί κοσμοπολίτικο 
προάστιο της Πόλης. Η φανταστική θέα στο Βόσπορο με την κρεμαστή γέφυρα, 
τα πολλά καφέ και εστιατόρια, οι μικροπωλητές και κάποια από τα καλύτερα night 
clubs συνθέτουν την μαγική αυτή νυχτερινή εικόνα.

Η μοναδική διηπειρωτική πόλη στον κόσμο, το σύνορο Δύσης και Ανατολής, η Ευρώπη και η Ασία. Ένας τόπος ιστορικός αλλά και σύγχρονος, που 
κρατά τις παραδόσεις αλλά εξελίσσεται και σύμφωνα με το ρεύμα της εποχής. Τόπος που θα σε συναρπάσει με την πολύβουη καθημερινότητα 
του αλλά θα σε κερδίσει με την αύρα του. Τόπος συνδυαστικός με χρώματα και αρώματα, πολυπολιτισμικός που θα σε κάνει εγγυημένα να 
τον αγαπήσεις. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει τη μαγεία που νιώθει κανείς όταν περπατά στη γέφυρα του Γαλατά το σούρουπο, με τους 
δεκάδες ψαράδες να δολώνουν τα αγκίστρια τους στη θάλασσα του Βοσπόρου και τους γλάρους να «στολίζουν» τον ουρανό σαν λευκά, ιπτάμενα 
λουλούδια. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει την αίσθηση του να χάνεσαι στα απέραντα παζάρια του Sultanahmet, τα γεμάτα αρώματα, ή να 
απολαμβάνεις ένα χαλαρωτικό ατμόλουτρο σε ένα από τα παραδοσιακά χαμάμ.

3η ημέρα: ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Πρωινό και αναχώρηση για ένα ναό υψίστης σημασίας ανά τους 
αιώνες, την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για 
πρώτη φορά τον Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την 
λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες στην 
Παναγία. Συνεχίζουμε με το αγιαστικό κέντρο της Πόλης, την 
Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε τους τάφους των 
Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό που βρίσκεται 
το αγίασμα. Επόμενος σταθμός μας ο ναός της Αγίας του 
Θεού Σοφίας, η μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε 
στο προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα 
υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου 
και Αρτέμιου. Θα δούμε επίσης το περίφημο Μπλε τζαμί το 
ωραιότερο και το μόνο μαζί με το Camlica (που βρίσκεται 
στην Ασιατική πλευρά) που έχει έξι μιναρέδες στην Τουρκία, 
τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500 χρόνων και φυσικά τον 
χώρο που βρισκόταν ο Βυζαντινός Ιππόδρομος. Σε απόσταση 
λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την 
μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε 
για την ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και 
σήμερα πέρα από τουριστικό αξιοθέατο χρησιμοποιείται για 
κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της. Επιστροφή το 
απόγευμα στα ξενοδοχεία μας.

4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε 
το πρωινό μας αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου 
Γεωργίου ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης 
εκκλησίας μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθ’ 
οδόν θα δούμε και την Μεγάλη του Γένους Σχολή. Από εκεί θα 
πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Επόμενή μας στάση θα 
είναι στην περιοχή της Ραιδεστού, πριν φτάσουμε στα σύνορα, 
όπου μετά τον έλεγχο πλέον κατευθυνόμαστε μέσω της 
Εγνατίας Οδού στην πόλη μας. Άφιξη το βράδυ με τις καλύτερες 
των αναμνήσεων.

5353

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4 ΗΜΕΡΕΣ / 3 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

Αγία Σοφία

Βόσπορος Ιστικλάλ
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Κάθε Πέμπτη 
από 26/9 &



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΤΑΞΙΜ - ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με προορισμό 
την Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από 
την Καβάλα, συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των 
Κήπων όπου μετά τον απαραίτητο έλεγχο, θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας 
στην Ανατολική Θράκη και στο ύψος της Ραιδεστού, σημερινό 
Tekirdag, θα κάνουμε μια τελευταία στάση πριν τον τελικό 
προορισμό μας για να γευθείτε τα φημισμένα παραδοσιακά 
σουτζουκάκια! Άφιξη το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη 
και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία μας. Το υπόλοιπο της ημέρας 
θα είναι στη διάθεση σας για μια πρώτη περιήγηση στην 
πλατεία Ταξίμ με την συνοδεία του αρχηγού μας, και την 
ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν. Πεζόδρομος που φιλοξενεί 
το ερυθρόλευκο νοσταλγικό τραμ που συνδέει την πλατεία 
Ταξίμ με την συνοικία του Γαλατά. Κατά μήκος αλλά και στα 
γύρω στενά του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών 
καταστημάτων και ιστορικών κτιρίων.

2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 
- ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΡΟΡΑ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 
ΟΡΤΑΚΙΟΪ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε, 
κατοικία σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας το οποίο αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του 
Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του παλατιού με την αυτοκρατορική 
πύλη, τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού και μια υπαίθρια 
καφετέρια με εξαιρετική θέα στο Βόσπορο περιβάλλεται από 
καταπράσινους κήπους. Στο εσωτερικό του θα θαυμάσετε τους 
τεράστιους πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη 
από κρύσταλλο μπακαρά. Στη συνέχεια και προαιρετικά θα 
έχουμε την κρουαζιέρα στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω 
θα θαυμάσουμε τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“γιαλί“) 
από μια διαφορετική οπτική γωνία. Έπειτα επισκεπτόμαστε μια 
από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, την Σκεπαστή 
αγορά, όπου θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με 
τους Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης 
δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε στη διάθεση σας 
θα προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά, η 
οποία απέχει περίπου 800 μέτρα και βρίσκεται απέναντι από 
την γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης 
ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων 
από την Ανατολή. Επιστρέφουμε το απόγευμα στα δωμάτια μας 
για ξεκούραση, και το βράδυ προτείνουμε μια υπέροχη βόλτα 
στο Ορτάκιοϊ που αποτελεί κοσμοπολίτικο προάστιο της Πόλης. 
Η φανταστική θέα στο Βόσπορο με την κρεμαστή γέφυρα, τα 
πολλά καφέ και εστιατόρια, οι μικροπωλητές και κάποια από 
τα καλύτερα night clubs συνθέτουν την μαγική αυτή νυχτερινή 
εικόνα.

3η ημέρα: ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΑΓΊΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πρωινό και αναχώρηση για ένα ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες, την 
Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά τον Ακάθιστο 
Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους και 
τους Πέρσες στην Παναγία. Συνεχίζουμε με το αγιαστικό κέντρο της Πόλης, την 
Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε τους τάφους των Οικουμενικών 
Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό που βρίσκεται το αγίασμα. Επόμενος σταθμός 
μας ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας, η μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα 
ξεναγηθούμε στο προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα 
υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα 
θαυμάσουμε επίσης το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραιότερο και το μόνο μαζί 
με το Camlica (που βρίσκεται στην Ασιατική πλευρά) που έχει έξι μιναρέδες 
στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500 χρόνων και φυσικά τον 
χώρο που βρισκόταν ο Βυζαντινός Ιππόδρομος. Σε απόσταση λίγων μέτρων θα 
επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού 
που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και 
σήμερα πέρα από τουριστικό αξιοθέατο χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της 
εξαιρετικής ακουστικής της. Επιστροφή το απόγευμα στα ξενοδοχεία μας.

4η ημέρα: KADIKOY - MODA – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την Ασιατική πλευρά της Πόλης. 
Διασχίζοντας την Κρεμαστή Γέφυρα και την Λεωφόρο Βαγδάτης φθάνουμε 
αρχικά στο περίφημο Kadikoy. Μια γειτονιά που μέχρι πρόσφατα ήταν κυρίως 
μια κατοικημένη περιοχή που μόλις καταγράφηκε στον πολιτιστικό χάρτη της 
Πόλης. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει hot-spot για μπαρ, κέντρα τέχνης και 
πολιτισμού, καφέ και χώρους μουσικής. Διαθέτει την πλούσια και μοναδική 
ατμόσφαιρα των αγορών, τις γαστρονομικές επιλογές και τα τουρκικά λουτρά 
σε κοντινή απόσταση. Είναι σίγουρα ένας τόπος να εισαχθείς στην πραγματική 
ζωή της σημερινής Κωνσταντινούπολης και σίγουρα ανταγωνίζεται επάξια 
τον πεζόδρομο του Πέραν. Μετά τον ελεύθερο χρόνο μας για περιήγηση, 
αναχωρούμε για την περιοχή Bostanci από όπου και θα πάρουμε το πλοίο για 
την προαιρετική μας κρουαζιέρα στα ξακουστά Πριγκηπόννησα. Στα νησιά δεν 
υπάρχουν αυτοκίνητα και οι συγκοινωνίες εκτελούνται αποκλειστικά με άμαξες 
και ποδήλατα. Σημαντικού ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η Μονή του Αγίου 
Γεωργίου του Κουδουνά στο υψηλότερο σημείο της Πρίγκηπου και η Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στα ξενοδοχεία μας και θα 
έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας για την τελευταία μας νύχτα για βόλτα, 
ψώνια και ότι άλλο θελήσετε.

5η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας 
αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου βρίσκεται 
ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της 
πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθ’ 
οδόν θα δούμε και την Μεγάλη του Γένους Σχολή. Από εκεί θα πάρουμε τον 
δρόμο της επιστροφής. Επόμενή μας στάση θα είναι στην περιοχή της Ραιδεστού, 
πριν φτάσουμε στα σύνορα, όπου μετά τον έλεγχο πλέον κατευθυνόμαστε 
μέσω της Εγνατίας Οδού στην πόλη μας. Άφιξη το βράδυ με τις καλύτερες των 
αναμνήσεων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ   Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Ταξιδέψτε μαζί μας στην Κωνσταντινούπολη γιατί..

- Το πρόγραμμά είναι ανανεωμένο, με άρτια κατανομή χρόνου, χωρίς περιττά χιλιόμετρα
- Χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα προσεγμένα πολυτελή λεωφορεία 
- Ο συνοδός της εκδρομής είναι έμπειρος & γνώστης της τεράστιας & ιστορικής Πόλης 
- Διαμονή μόνο στην κεντρική πλατεία Ταξίμ 
- Προσφέρουμε επιλογές ξενοδοχείων 4* & 5*
- Διοργανώνουμε εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη από το 1988

5 ΗΜΕΡΕΣ

24/10

Κάθε Τετάρτη 
από 2/10 &



ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
7 ΗΜΕΡΕΣ
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΜΠΟΛΟΥ (780 ΧΛΜ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη κωμόπολη Μπολού 
της Βόρειας Τουρκίας ( Βιθύνιον στα Ελληνικά ) . Μετά τις απαραίτητες στάσεις 
κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

2η ημέρα: ΜΠΟΛΟΥ – ΑΓΚΥΡΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ (550 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Πρωτεύουσα της σύγχρονης 
Τουρκίας, την Άγκυρα. Περιήγηση της πόλης, όπου θα δούμε μεταξύ άλλων 
την Ακρόπολη – Σιταντέλα, τη στήλη του Ιουστινιανού, το τζαμί Χατζί Μπαϊράμ 
και το μουσείο των ανατολικών πολιτισμών  όπου στεγάζονται οι ανεκτίμητης 
αξίας θησαυροί των αρχαιότερων πολιτισμών της περιοχής και όχι μόνο.  Μέσα 
στο μουσείο υπάρχουν ερείπια της αρχαίας πόλης Τσαταχογιούκ (Νεολιθικής 
περιόδου ανακαλύφθηκε το 1950 από τον αρχαιολόγο Τζέιμς Μέλααρτ). Στο 
μουσείο υπάρχουν ευρήματα από τη Νεολιθική εποχή, την πρώιμη Εποχή του 
Χαλκού, ευρήματα των Ασσυρίων, Χετταίων από το Bogazkale, τα ευρήματα του 
βασιλιά Μίδα από την Φρυγία, ευρήματα από την περιοχή Γόρδιου, της Ρωμαϊκής, 
Βυζαντινής αλλά και Οθωμανικής περιόδου . Αργά το απόγευμα άφιξη στο 
Προκόπι, τακτοποίηση στα δωμάτια και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ – ΓΚΙΟΡΕΜΕ - ΟΡΤΑΧΙΣΑΡ – ΟΥΤΣΧΙΣΑΡ – ΖΕΛΒΕ 
ΣΙΝΑΣΟΣ - ΠΡΟΚΟΠΙ (70 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Σινασό. Η κωμόπολη Σινασός 
(σημερινή ονομασία Μουσταφά – Πασά) ήταν ένα από τα ελληνόφωνα χωριά της 
Καππαδοκίας και οι κάτοικοι της ήταν Χριστιανοί ορθόδοξοι με υψηλό θρησκευτικό 
συναίσθημα. Συνεχίζουμε στο Ορτάχισαρ γνωστό για το οδοντωτό κάστρο που δίνει 
στην πόλη το όνομα του, είναι η επιτομή της αγροτικής ψυχής της Καππαδοκίας. 
Θα περπατήσουμε  στην κεντρική πλατεία όπου θα ανακαλύψουμε λιθόστρωτα 
δρομάκια πλαισιωμένα από πανέμορφα φθαρμένα ερείπια από πέτρινα σπίτια 
. Έπειτα θα επισκεφθούμε  το Ουτσχισάρ γνωστή ως πύλη της Καππαδοκίας. 
Αναχώρηση για το Γκιόρεμε περιοχή στην Καππαδοκία της τουρκικής επαρχίας 
Νεφσεχίρ. Η περιοχή ονομαζόταν τη Βυζαντινή περίοδο Ματιανή ή Ματιανά 
και μετονομάστηκε το 1928 σε Γκιόρεμε, μια παραφθορά της αρχαιοελληνικής 
ονομασίας Κόραμα. Η περιοχή είναι το κέντρο του εθνικού πάρκου Γκιόρεμε, 
το οποίο σε συνδυασμό με τις μονολιθικές εκκλησίες της Καππαδοκίας έχουν 
ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO από το 1985. 
Το τοπίο στο Γκιόρεμε χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακούς σχηματισμούς βράχων, 
μερικώς διαβρωμένων, όπως οι περίφημοι παράξενοι λίθοι που αποτελούν και μια 
από τις μεγάλες τουριστικές ατραξιόν της περιοχής.  Συνεχίζουμε στο Zelve & 
Goreme ανοιχτό μουσείο, πρόκειται για πόλεις χτισμένες μέσα στους βράχους 
οι οποίες σήμερα λειτουργούν ως μουσεία.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας - 
διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ - ΑΝΑΚΟΥ - ΜΑΛΑΚΟΠΗ - ΜΙΣΤΙ (80 χλμ.) ΛΙΜΝΑ 
ΓΚΕΛΒΕΡΙ (65 χλμ.) - ΠΡΟΚΟΠΙ (μέσω Φλοητών/Σουβερμέζ 83 χλμ.) 
Πρωινό και σήμερα η ξενάγηση μας θα επικεντρωθεί στη νότια πλευρά της 
Καππαδοκίας. Την Ανακού, το Μιστί οπού πήρε το όνομα του από τον μισθό που 
έπαιρναν οι χωρικοί και την πιο καλοδιατηρημένη υπόγεια πολιτεία της Μαλακοπής. 
Κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα πΧ ο Μέγας Αλέξανδρος κυρίευσε την περιοχή 
και 5,000 άνθρωποι ζούσαν εκεί. Βρίσκεται εκατοντάδες μέτρα κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους και λαξεύτηκε στον εξαιρετικά μαλακό πωρόλιθο ενός 
λόφου. Εδώ υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, δωμάτια, αποθήκες και παρεκκλήσια 
που σχηματίζουν ολόκληρους πολυώροφους λαβύρινθους που συγκλονίζουν 
ακόμα και τον πιο αδιάφορο επισκέπτη. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 
κοιλάδα Ιχλάρα (Περιστρέμα) με τις λαξευτές εκκλησίες, καθώς και την Καρβάλη, 
τη γενέτειρα του Γρηγορίου Ναζιανζινού. Αμέσως μετά θα αναχωρήσουμε για 
το Ικόνιο (Konya), μια περιοχή πανάρχαια και με πολυτάραχη ιστορία. Χετταίοι, 
Φρύγες, Λυδοί, Πέρσες, ο Μέγας Αλέξανδρος, οι Σελευκίδες, οι Ρωμαίοι, όλοι 
άφησαν τη σφραγίδα τους στο πέρασμά τους. Στον τόπο αυτό κήρυξαν οι άγιοι 
Παύλος και Βαρνάβας και υπήρξε έδρα μιας Χριστιανικής Συνόδου (215). Στο τέλος 
του 11ου αι. το Ικόνιο έγινε πρωτεύουσα του Σελτζουκικού κράτους (Σουλτανάτο 
του Ρουμ, του ισχυρότερου σουλτανάτου της Ανατολίας κατά το Μεσαίωνα) και 
από το 15ο αι. αποτέλεσε τμήμα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Παραδοσιακή 
και τυπολατρική, η πόλη των Περιδινούμενων Δερβίσηδων είναι μια πόλη του 
παραμυθιού, ανεπηρέαστη από τις Κεμαλικές πρωτοπορίες. Δεν είναι μόνο τα 
τεμένη, οι μεντρεσέδες και τα άλλα μνημεία, ούτε τα σαλβάρια, οι φερετζέδες ή η 
φωνή του μουεζίνη που κυοφορούν τον απόηχο περασμένων εποχών. Κάτι βαθύ 
και αναλλοίωτο απομένει εδώ, που συνεπαίρνει τον επισκέπτη από την πρώτη 
στιγμή. Κατά τη διαδρομή μας προς το Ικόνιο θα επισκεφθούμε και την περιοχή 
Ακσαράι, η οποία υπήρξε μέγας εμπορικός σταθμός στον περίφημο “Δρόμο του 
Μεταξιού”, που διέσχιζε την Ανατολία

5η ημέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ (70 ΧΛΜ.) - ΧΩΡΙΑ 
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ, ΚΕΡΜΙΡΑ, ΑΝΤΡΟΝΙΚΙ, ΙΣΩΣ 
ΚΑΙ ΖΙΝΤΖΊΝΤΕΡΕ) - ΠΡΟΚΟΠΙ
Η σημερινή ημερα θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Σας 
προτείνουμε λοιπόν, προαιρετικά μία μοναδική εμπειρία, 
μια πανοραμική περιήγηση της Καππαδοκίας με αερόστατο. 
Νωρίς το πρωί μετάβαση στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
αναχωρήσεων, όπου με ναυλωμένα αεροστάτα θα δούμε από 
ψηλά τη γη της Καππαδοκίας.. Μετά τη περιήγηση σας επιστροφή 
στο ξενοδοχείο για πρωινό και αναχώρηση γιατη γενέτειρα πόλη 
του Αγίου Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης, τη Καισάρεια. 
Άφιξη στη πόλη των μαυσωλείων που είναι κτισμένη σε μια 
πολύ εύφορη πεδιάδα με φόντο την «χιονισμένη» πυραμίδα 
του Ερζιγιέτ του αρχαίου βουνού Αργαίου, του ηφαιστείου που 
είναι δημιουργός των εκπληκτικών τοπίων της Καππαδοκίας. 
Θα εντυπωσιαστούμε από το άρτιο οδικό της δίκτυο, τη γενική 
καθαριότητα, τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, τα 
μοντέρνα κτίρια και την κεντρική πλατεία της. Θα έχουμε αρκετό 
ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε την παραδοσιακή τοπική 
αγορά που βρίσκεται δίπλα στο Σελτζούκικο κάστρο. Επίσκεψη 
σε χωριά της Καισάρειας όπου ζούσαν οι ορθόδοξες κοινότητες 
όπως η Μουταλάσκη (TALAS) γενέτειρα του Αγ. Σάββα του 
Ηγιασμένου. Αργότερα θα ξεναγηθούμε στη πανέμορφη πόλη 
του Προκοπίου, κλασσικό δείγμα της Καππαδοκιακής τέχνης, σε 
ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό μοτίβο, που θυμίζει 
θεατρικό σκηνικό. Θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια με 
τα αρχοντικά, στα παραδοσιακά κτίρια της παλαιάς πόλης και 
τέλος θα αναρριχηθούμε σε μια ανηφορική διαδρομή στον 
Πέτρινο Λόφο όπου βρίσκεται το προσκύνημα του Αγίου Ιωάννη 
του Ρώσου. Δεν είναι τυχαίο, ότι όλοι οι οικισμοί ανήκουν στον 
κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 
Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στην αγορά του Προκοπίου. 
To βράδυ θα παρακολουθήσουμε χορό των περιστρεφόμενων 
Δερβίσηδων, στον οποίο είναι εμφανής η επίδραση των 
Ησυχαστών. 

6η ημέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ - ΝΙΓΔΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ – ΠΡΟΚΟΠΙ (110 
χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την  επαρχία και τα χωρία της 
Νίγδης στα οποία κατοικούσαν Χριστιανοί ορθόδοξοι οι οποίο 
εκδιώχτηκαν κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών, επαρχία της 
κεντρικής Τουρκίας στην περιοχή της Καππαδοκίας. Βρίσκεται 
ανάμεσα στις επαρχίες Ικονίου και Μερσίνης, Αδάνων, 
Καισάρειας, Ακσαράι και Νεβσεχίρ. Η Νίγδη είναι μικρή πόλη, 
πρωτεύουσα της επαρχίας Νίγδης στην περιοχή της Κεντρικής 
Ανατολίας της Τουρκίας. Ο συνολικός πληθυσμός της πόλης είναι 
348.081 κάτοικοι. Το υψόμετρο στο οποίο είναι κτισμένη η πόλη 
είναι 1.300 μ. Η πόλη βρίσκεται ανάμεσα στα ηφαιστειακά βουνά 
Μελαντίζ, συμπεριλαμβανομένων του όρους Χασάν κοντά στην 
πόλη Ακσαράι προς τα βόρεια, και του όρους Νίγδη προς τα 
νοτιοανατολικά. Ο ορεινός όγκος είναι ένας μεταμορφωμένος 
θόλος που περιέχει αντιμόνιο και εγκαταλελειμμένα ορυχεία 
σιδήρου. Πολλά λατομεία μαρμάρου δραστηριοποιούνται 
σήμερα πάνω στο καθαρό λευκό κρυσταλλικό μάρμαρο του 
ορεινού όγκου

7η ημέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ - ΜΠΟΛΟΥ
Το Προκόπι (σημερινό Ουργκούπ) που βρίσκεται μέσα σε μια 
πανέμορφη κοιλάδα γεμάτη φυσικές πυραμίδες. Ο σχηματισμός 
της κοιλάδας του Προκοπίου συνδέεται με την ηφαιστειακή 
δραστηριότητα του Αργαίου όρους. Αλλεπάλληλα στρώματα 
ηφαιστειακού υλικού κάλυψαν τη φυσική λεκάνη, δημιουργώντας 
μία μοναδική φυσική σύνθεση, που το 1985 χαρακτηρίστηκε από 
την UNESCO μνημείο φυσικής κληρονομιάς. Σας προτείνουμε 
να επιβιβαστείτε (προαιρετικά) σε ένα από τα αερόστατα και να 
θαυμάσετε την ιδιόμορφη και μοναδική θέα από ψηλά.

8η ημέρα:  ΜΠΟΛΟΥ – 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.



ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 06:30. Με τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή μας, φθάνουμε στο Σουφλί, το σταυροδρόμι Ανατολής και 
Δύσης στους “δρόμους του μεταξιού”. Συνεχίζουμε για Ορεστιάδα και το τελωνείο της Καστανιάς, και μετά τον έλεγχο και τον ελεύθερο χρόνο 
στα αφορολόγητα είδη κατευθυνόμαστε στο Κάραγατς, (παλιά Ορεστιάς). Περιοχή που στο παρελθόν έμεναν Έλληνες, όμως με την συνθήκη της 
Λοζάνης το 1923 και στα πλαίσια της ανταλλαγής των πληθυσμών, παραχωρήθηκε στην Τουρκία και οι κάτοικοί του “μετακόμισαν” ως πρόσφυγες 
στην (Νέα) Ορεστιάδα. Αξιοθέατο του μικρού χωριού ο σιδηροδρομικός σταθμός, ο οποίος στεγάζει τη σχολή Καλών Τεχνών του Τουρκικού 
Πανεπιστημίου Θράκης. Σε περίπου 9 χιλιόμετρα φθάνουμε στην δεύτερη πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, την Αδριανούπολη. Αφού 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη, την οποία μπορείς να την γυρίσεις με τα πόδια για να 
την γνωρίσεις και να δεις τα πιο σημαντικά αξιοθέατα.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας ξεκινάμε την ημέρα μας με πρώτη επίσκεψη στο Σελιμιγιέ Τζαμί (Selimiye Camii). Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία 
στην Τουρκία, κτισμένο από τον Μιμάρ Σινάν, τον πιο σημαντικό αρχιτέκτονα της Οθωμανικής περιόδου. Ο ίδιος θεωρεί πως με το έργο αυτό 
ξεπέρασε την Αγία Σοφία. Σήμερα το τζαμί προστατεύεται από την UNESCO ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί σαν μουσείο 
με ελεύθερη είσοδο. Στην συνέχεια, θα θαυμάσουμε το Εθνολογικό – Αρχαιολογικό μουσείο Τέχνης με εντυπωσιακά εκθέματα από την ελληνική, 
βυζαντινή και οθωμανική περίοδο. Το μουσείο Ισλαμικής και Τουρκικής τέχνης το οποίο θα σας μυήσει στην τουρκική ζωή του 19ου αιώνα. Το 
τέμενος με τους 3 εξώστες -Uc serefeli Camii (Oυτς Σερεφελί Tζαμί), το οποίο οικοδομήθηκε μεταξύ 1437 και 1447 από τον σουλτάνο Murad II. Θα 
δούμε επίσης το Eski Camii (Eσκί Tζαμί) και το «Pουστέμ Πασά Kαραβάν Σεράι», ένα ανακαινισμένο παραδοσιακό ξενοδοχείο, κτίσμα του 15ου 
αιώνα που λειτουργούσε σαν χάνι, στο κέντρο της πόλης. Τα καλύτερα όμως τα αφήσαμε για το τέλος.... Μόλις ολοκληρωθεί η περιήγησή μας 
έχουμε ελεύθερο χρόνο στον πεζόδρομο της Saraclar (και την ημέρα και τη νύχτα!). Ένας περιποιημένος και καθαρός πεζόδρομος με καταστήματα 
με ρούχα, παπούτσια, είδη διατροφής και ότι άλλο βάλει ο νους σας, με πολλά παγκάκια για να ξεκουράζεσαι, ρολόγια, σιντριβάνια ,αγάλματα και 
κόσμο. Και δεν περιοριζόμαστε μόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στα πλακόστρωτα στενάκια, δεξιά και αριστερά βρίσκεται όλη η γραφικότητα της 
πόλης. Εκεί θα βρεις θησαυρούς για να φωτογραφήσεις, ανθρώπους, σπίτια και μαγαζιά μιας άλλης εποχής. Και φυσικά για να γνωρίσεις έναν 
τόπο δεν φτάνει μόνο να τον περπατήσεις και να δεις τα σημαντικά και ασήμαντα αξιοθέατα του,πρέπει να δοκιμάσεις την κουζίνα του, να γευθείς 
και να μυρίσεις τα καλούδια του. Είμαστε στην Τουρκία, οι γεύσεις και η κουζίνα μας μοιάζουν. Όμως εδώ οι γεύσεις είναι πιο έντονες!!!! Όσοι 
ενδιαφέρεστε να ολοκληρώσετε την ημέρα σας με ένα χαμάμ, σας προτείνουμε το το Saray Hamami που βρίσκεται πίσω από το Selimiye Camii ,για 
αυτούς που θέλουν να δοκιμάσουν μια περιποίηση στα τουρκικά λουτρά. Αφού βγάλεις τα ρούχα σου, μπαίνεις στα λουτρά, συνήθως μια θολωτή 
αίθουσα γεμάτη ατμούς, ξαπλώνεις σε μια θερμή μαρμάρινη πλάκα ,σε τρίβουν με τον “κετσέ” ένα πανί σαν την λούφα, σε ξεπλένουν από τα νεκρά 
κύτταρα, σε σαπουνίζουν, σου κάνουν μασάζ, σε λούζουν και σε ξεπλένουν. Μετά παίρνεις την πετσέτα που σου δίνουν και πας για το μασάζ με το 
λάδι. Είναι μια ωραία, χαλαρωτική εμπειρία. Ακριβώς για να κλείσετε την βραδιά σας.

3η ημέρα: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την Ανατολική Θράκη με πρώτο προορισμό μας τις 40 Εκκλησιές. Πριν την μικρασιατική καταστροφή ήταν μια ακμάζουσα 
ελληνική στην πλειοψηφία της κοινότητα, με μεγάλη ιστορία και ελληνορθόδοξη παράδοση. Η ελληνική κοινότητα που δημιουργήθηκε από τον 17ο 
αιώνα έφθασε στις αρχές του εικοστού αιώνα τους 10.000 κατοίκους διατηρώντας δημοτικό σχολείο και ημιγυμνάσιο. Πριν το 1918 οι Σαράντα 
Εκκλησιές αποτελούσαν Σαντζάκιο, (επαρχία), που ανήκε στο Βιλαέτι, (νομό), της Αδριανούπολης και κατά την ελληνική διοίκηση που ακολούθησε 
αποτέλεσε πρωτεύουσα ιδίου ομώνυμου νομού. Η ονομασία της κοινότητας ήταν στα τουρκικά Kirkkilise, δηλαδή Σαράντα Εκκλησιές, μια ονομασία 
που πρόδιδε την ύπαρξη πολυάριθμων χριστιανικών ναών στην περιοχή. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών οι Τούρκοι άλλαξαν τον καθιερωμένο 
μέχρι τότε όνομα της πόλης και την ονόμασαν Kirklareli, ενώ η μεγάλη εκκλησία της Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε τζαμί. Οι άλλες εκκλησίες 
ερημώθηκαν από την εγκατάλειψη στο πέρασμα του χρόνου. Οι περισσότεροι προσφυγές από την πόλη εγκαταστάθηκαν στην Θεσσαλονίκη όπου 
και ίδρυσαν τον ομώνυμο συνοικισμό, Σαράντα Εκκλησιές. Αμέσως μετά παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Περνώντας από τα σύνορα των 
Κήπων και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ με τις καλύτερες εντυπώσεις

MARGI HOTEL 5*
Το πολυτελέστατο ξενοδοχείο βρίσκεται πολύ κοντά 
στο κέντρο της πόλης και ακριβώς δίπλα από το μεγάλο 
ομώνυμο εμπορικό κέντρο.. Όλα τα δωμάτια του διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, mini bar, 
σεσουάρ, τηλέφωνο και βραστήρα για καφέ ή τσάι. Το 
ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη πάρκινγκ, μπαρ, καφέ, εστιατόρια, 
παιδική και εσωτερική πισίνα, σάουνα, ατμόλουτρο, χαμάμ, 
γυμναστήριο και υδρομασάζ. Το ξενοδοχείο προσφέρει και 
δωρεάν χρήση wi-fi στους κοινόχρηστους χώρους. Μην 
ξεχάσετε να απολαύσετε ένα ποτό στο μπαρ του ξενοδοχείου 
ή να γευτείτε διάφορες τοπικές σπεσιαλιτέ και γεύσεις από 
διεθνή κουζίνα στο πολυτελές εστιατόριό <GREEN>.

4 & 26/10
15/11

3 ΗΜΕΡΕΣ



ΑΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. 
Αφού φτάσουμε στα σύνορα θα κάνουμε μια στάση στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών 
DUTY FREE και μπαίνουμε στην Τουρκία. Διέλευση από Κεσσάνη, Καλλίπολη, διάβαση του « 
Αιγός Ποταμοί», της Αρχαίας Σηστού και άφιξη στη Μάδυτο (Εσέαμπατ) από όπου θα πάρουμε 
το καράβι για Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Αποβίβαση και ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για την Ομηρική Τροία. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη που χαλάστηκε 
9 φορές. Ζήστε το ΕΠΟΣ της Ιλιάδας «μεταφορικά» ανάμεσα σε Ήρωες όπως ο Αχιλλέας, ο 
Έκτορας, ο Αίαντας, ο Πρίαμος, ο Αγαμέμνονας, ο Πάρης, ο Οδυσσέας, ο Ρήσος, ο Μενέλαος 
κ.α. Αναχωρούμε στη συνέχεια για το Αϊβαλί (Κυδωνίες), και φθάνοντας στο ξενοδοχείο 
τακτοποιούμαστε στα δωμάτια. Ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.
 
2η ημέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των Φωκαίων με τα στενά δρομάκια, 
τις φημισμένες ψαροταβέρνες και τις ελληνικές συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία 
ένδειξη του τοπικού ελληνισμού. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κατεξοχήν παραθαλάσσιος 
οικισμός των διαφόρων νομών Σμύρνης, Αιδηνίου και  Μαγνησίας. Συνεχίζουμε την διαδρομή 
για τη Σμύρνη, περιήγηση με το λεωφορείο στην ιστορική συνοικία, το Παλιό Κορδελιό, τη 
νέα παραθαλάσσια διαδρομή, τα αρχοντικά σπίτια των ελλήνων, τα προξενεία και τέλος στην 
ιστορική προκυμαία που αναχώρησε για τον ελλαδικό χώρο ο Ελληνισμός. Χρόνος ελεύθερος 
για αγορές, καφέ και φαγητό. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο Αϊβαλί, όπου θα έχουμε το 
δείπνο μας στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
 
3η ημέρα: ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση στην περίφημη αρχαία Περγάμο, στο 
αρχαιολογικό μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιού. Συνεχίζουμε με τα 
Μοσχονήσια στη νότια είσοδο του Αδραμυττηνού κόλπου, έναντι της νήσου Λέσβου, όπου θα 
επισκεφθούμε το ναό των Ταξιαρχών. Πρόκειται για τις αρχαίες «Εκατόνησους» ή «Ασκανίους 
νήσοι». Χρόνος ελεύθερος για να δοκιμάσετε τις τοπικές συνταγές και να περπατήσετε στους 
δρόμους της πρώην ελληνικής συνοικίας. Επιστρέφοντας αργότερα στο ξενοδοχείο μας, οι πιο 
ξεκούραστοι μπορούν να απολαύσουν έναν περίπατο στην γραφική πόλη.
 
4η ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το τελευταίο μας πρόγευμα αναχωρούμε για το Τσανάκαλε. Διάπλους Ελλησπόντου με 
το καράβι για την Ευρωπαϊκή ακτή και φθάνουμε στην πανέμορφη Καλλίπολη, γενέτειρα της 
Εθνικής μας τραγουδίστριας Σοφίας Βέμπο. Συνεχίζουμε τον δρόμο της επιστροφής,  περνάμε 
τα σύνορα και φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Τσανάκελε

ΣμύρνηΠέργαμος

Ανάμεσα σε χρωματιστά αρχοντικά, 
λουλουδιασμένες αυλές και πέτρινα σοκάκια, 
βρήκαμε μια πόλη μαγική, φτιαγμένη από το υλικό 
των παραμυθιών, της Ιστορίας και του Αιγαίου. Το 
πρώτο πράγμα που θα προσέξεις είναι το χρώμα. 
Διόρθωση: τα χρώματα. Μέρες, μπορεί και μήνες 
αφού έχεις φύγει, θα είναι και το πρώτο πράγμα 
που θα θυμάσαι όταν θα σκέφτεσαι το Αϊβαλί. Ένα 
ροζ διώροφο πλάι σε ένα κίτρινο αρχοντικό με 
γιγάντιες μπλε πόρτες, δίπλα σε ένα βιολετί σπίτι 
με ξύλινα χαγιάτια, δίπλα σε ένα άλλο αρχοντικό 
βαμμένο στο πιο έντονο πράσινο που θα 
μπορούσε ποτέ να βαφτεί αρχοντικό. Μια υπέροχα 
ασυνάρτητη αλληλουχία χρωμάτων να κορνιζάρει 
κάθε πέτρινο καλντερίμι που διασχίζεις έχοντας 
διαρκώς την αίσθηση ότι είσαι η Αλίκη στη Χώρα 
των Θαυμάτων –αν η Χώρα των Θαυμάτων έμοιαζε 
περισσότερο με παστέλ πίνακα ζωγραφικής.

Το Αϊβαλί είναι πρωτίστως το Αϊβαλί των γιαγιάδων 
μας –ακόμα και αν οι δικές σου οι γιαγιάδες δεν 
είχαν έρθει από εδώ. Τα χρωματιστά αρχοντικά 
τους δεν κατοικούνται όλα, γιατί ήταν περισσότεροι 
οι Έλληνες που έφυγαν το ’22 από εδώ απ’ ό,τι οι 
Τούρκοι που ήρθαν από την Ελλάδα. Περίσσεψαν.
Κάποια σήμερα πωλούνται, κάποια αναστηλώνονται, 
άλλα στέκονται σιωπηλά με τη γοητεία του χρόνου 
να αφήνει πάνω τους τα σημάδια της. Θα σε 
μελαγχολούσαν, αν ήταν ανθρωπίνως δυνατό 
να μελαγχολήσεις μέσα σε έναν παστέλ πίνακα 
ζωγραφικής. Και αν οι μελαγχολικές σου σκέψεις 
δεν διακόπτονταν ολοένα από κάποιον ηλικιωμένο 
κύριο που δηλώνει Τούρκος αλλά μιλάει ελληνικά 
με κρητική προφορά και θέλει να μάθει νέα από 
την πατρίδα –του και σου, και ποια είναι πατρίδα 
ποιανού, είναι πολύ σχετικό θέμα εδώ που είσαι.

Αϊβαλί

57

10 & 25/10
14/11

4 ΗΜΕΡΕΣ



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ – ΠΡΟΥΣΑ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για Καβάλα, 
Αλεξανδρούπολη. Αφού φτάσουμε στα σύνορα θα κάνουμε μια στάση στο 
κατάστημα αφορολόγητων ειδών DUTY FREE και μπαίνουμε στην Τουρκία. 
Διέλευση από Κεσσάνη, Καλλίπολη, διάβαση του « Αιγός Ποταμοί», της Αρχαίας 
Σηστού και άφιξη στην Καλλίπολη, πατρίδα της αξέχαστης Σοφίας Βέμπο. Από 
εκεί, με το καραβάκι της γραμμής, περνάμε στην ασιατική πλευρά της Τουρκίας, 
στη Λάμψακο, παλιά αποικία των Αθηναίων. Παραπλέοντας οδικά τη νότια πλευρά 
της θάλασσας του Μαρμαρά, φθάνουμε στην καταπράσινη Προύσα χτισμένη στις 
υπώρειες του όρους Ολύμπου της Βιθυνίας. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο, 
δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.
 
2η ημέρα: ΠΡΟΥΣΑ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΪΒΑΛΙ  - ΣΜΥΡΝΗ
Πρόγευμα και μετά από μια μικρή βόλτα στην όμορφη Προύσα, αναχωρούμε για 
το μαρτυρικό Αϊβαλί, μέσω Παλαιοκάστρου και Αδραμυτίου. Εκεί θα περιηγηθούμε 
στα γραφικά  σοκάκια  με  τις  παλιές  σαπωνοποιίες. Θα  δούμε  τα  παλιά  
ελληνικά  αρχοντικά  σπίτια  που  σώζονται  ακόμη  και  κοσμούν  το υπέροχο 
αυτό μέρος. Βόλτα  στο  γραφικό  λιμανάκι  με  τις  παραδοσιακές  ταβέρνες  και  
επίσκεψη  στα  πανέμορφα  Μοσχονήσια, ένα  σύμπλεγμα  από  22  μικρά  νησάκια  
διασκορπισμένα  στον  κόλπο του Αϊβαλιού. Εκεί  ακόμη  σώζονται  ερείπια  από  το 
Ναό  των  Ταξιαρχών  του  1890. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για τη Σμύρνη και 
φθάνουμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποιούμαστε και έχουμε το δείπνο μας.
 
3η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ – ΕΦΕΣΟΣ – ΚΙΡΚΙΤΖΕ – ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ
Μετά  το  πρωινό ακολουθούμε τη νέα παραθαλάσσια διαδρομή, τα αρχοντικά 
σπίτια των Ελλήνων, τα προξενεία και καταλήγουμε στην ιστορική προκυμαία που 
αναχώρησε για τον ελλαδικό χώρο ο Ελληνισμός. Στη συνέχεια  θα  κατευθυνθούμε  
νότια,  στην καρδιά  της  Αρχαίας  Ιωνίας. Θα  επισκεφθούμε  την Αρχαία  Έφεσο, η 
οποία αποτέλεσε  για  πάνω από  1000  χρόνια μια  μεγαλούπολη  του  Ελληνισμού. 
Πατρίδα  του φιλόσοφου  Ηράκλειτου ήταν  γνωστή  σε όλο τον αρχαίο  κόσμο  
για  την λατρεία  της Εφεσίας  Αρτέμιδος. Τα   πρώτα χριστιανικά  χρόνια ήταν  
ήδη  μεγάλη πόλη  και αναφέρεται  στις γνωστές  προς  Εφεσίους  επιστολές του  
αποστόλου  Παύλου και  ως  μία από  τις  Επτά  Εκκλησίες  της Αποκάλυψης. Στον 
αρχαιολογικό  χώρο  θα δούμε το Βουλευτήριο, το Πρυτανείο, την  Δημόσια Αγορά, 
το Νύμφαιο, την Βιβλιοθήκη του  Κέλσου, το Θέατρο, το Γυμνάσιο  και το  Στάδιο 
και  περνώντας έξω  από  την Έφεσο  θα  επισκεφθούμε τον  Κιρκιντζέ,  το ελληνικό  
χωριό  που  αναφέρει η Διδώ  Σωτηρίου  στα  «  ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ»  και  το 
κοσμοπολίτικο  θέρετρο  Κουσάντασι. Ελεύθερος  χρόνος στην  πλούσια  αγορά  
του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

ΑϊβαλίΚουσάντασι

Σμύρνη

Ανάμεσα σε χρωματιστά αρχοντικά, λουλουδιασμένες αυλές και πέτρινα σοκάκια, πόλεις μαγικές, φτιαγμένες από το υλικό των παραμυθιών, της 
Ιστορίας και του Αιγαίου. Το πρώτο πράγμα που θα προσέξεις είναι το χρώμα. Διόρθωση: τα χρώματα. Μια υπέροχα ασυνάρτητη αλληλουχία 
χρωμάτων να κορνιζάρει κάθε πέτρινο καλντερίμι που διασχίζεις έχοντας διαρκώς την αίσθηση ότι είσαι η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων –αν η 
Χώρα των Θαυμάτων έμοιαζε περισσότερο με παστέλ πίνακα ζωγραφικής.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ   ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

4η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ –ΦΩΚΑΙΑ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ  - ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για το Κορδελιό 
της Σμύρνης και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το 
παραθαλάσσιο προάστιο των Φωκαίων με τα στενά δρομάκια, 
τις φημισμένες ψαροταβέρνες και τις ελληνικές συνοικίες με 
τα γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη του τοπικού Ελληνισμού. 
Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κατεξοχήν παραθαλάσσιος 
οικισμός των διαφόρων νομών Σμύρνης, Αιδηνίου και  
Μαγνησίας. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την Αρχαία 
Πέργαμο, μια από  τις  λαμπρότερες  πόλεις  της  αρχαιότητας. 
Ξενάγηση  στο  Ασκληπιείο, την  Βασιλική  του  Αγίου  Ιωάννου, 
την  Κόκκινη  Αυλή. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας στο 
Τσανάκαλε και μετά το δείπνο μας θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στη διάθεσή μας.

5η  ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το τελευταίο μας πρόγευμα και αφού βεβαιωθούμε ότι 
φεύγουμε από το δωμάτιο με όλα μας τα πράγματα, παίρνουμε 
τον δρόμο της επιστροφής. Στην πορεία όμως, συναντάμε  την 
Ομηρική Τροία. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη που χαλάστηκε 9 
φορές. Ζήστε το ΕΠΟΣ της Ιλιάδας «μεταφορικά» ανάμεσα σε 
Ήρωες όπως ο Αχιλλέας, ο Έκτορας, ο Αίαντας, ο Πρίαμος, ο 
Αγαμέμνονας, ο Πάρης, ο Οδυσσέας, ο Ρήσος, ο Μενέλαος 
κ.α. Αναχωρούμε στη συνέχεια για το Τσανάκκαλε, από όπου 
με το καράβι της γραμμής περνάμε στην ευρωπαϊκή πλευρά 
της Τουρκίας. Συνεχίζουμε, περνάμε τα σύνορα και φτάνουμε 
στην πόλη μας το βράδυ με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Έφεσος

24/10
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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ...Η λευκή πόλη

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα Ευζώνων. Περνώντας 
περιφερειακά από τα Σκόπια, φθάνουμε στα σύνορα Σερβίας. Διέλευση των συνόρων 
και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, την πόλη 
όπου δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΟΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα 
ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμενγτάν, χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναμη 
και Σάββα, τον πύργο Nebosia, που ήταν η φυλακή και τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου 
και θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ και το Πατριαρχικό Μέγαρο, 
καθώς και το περίφημο αρχοντικό της πριγκήπισσας Ljubica. Στη συνέχεια θα δούμε 
την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό θέατρο, το Κοινοβούλιο της Σερβίας, καθώς και το 
Δημαρχείο και το Προεδρικό Μέγαρο, πρώην παλατιών των οικογενειών Ομπρένοβιτς 
και Καρατζόρτεβιτς αντίστοιχα.  Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Άγιο Σάββα, το 
μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανιών και μετά την περιοχή Ντεντινιε (την Κηφισιά 
του Βελιγραδίου), όπου και θα δούμε το Μνημονειακό Κέντρο του Τιτο, αφιερωμένο 
στο μεγάλο ηγέτη. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να 
επισκεφθείτε το μεγάλο πεζόδρομο της οδόυ Knez Mihailova, με καταστήματα για 
φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακό 
σέρβικο εστιατόριο με τοπική κουζίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: STREMSI KARLOVSI - ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - ΒΥ ΝIGHT 
ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή μας. Αρχικά 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. 
Συνεχίζουμε για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη 
πόλη της Σερβίας.  Αποκαλείται σερβική Αθήνα, καθώς στο 19ο και αρχές του 20ου 
αιώνα ήταν η πρωτεύουσα της κουλτούρας και πολιτισμού, όταν όλοι οι σημαντικοί 
ποιητές, συγγραφείς, δημοσιογράφοι έμεναν εδώ. Στην πόλη αυτή υδρεύτηκε και το 
πρώτο εθνικό θέατρο των Σέρβων.  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 Slo-
bodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό 
πεζόδρομο. 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.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα

Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται και με βραδινή αναχώρηση.

Συνοπτικό πρόγραμμα:  
1η ημερα: αναχώρηση στις 22.00 για Βελιγράδι

2η ημέρα: αφιξη, ξεναγηση πόλης, μεταφορα στα δωμάτια, 
3η ημέρα: ημερήσια Νοβισαντ (όπως αναγραφεται η 3η ημερα παραπανω), 

4η ημέρα: Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη 

4η ημέρα: ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΕΝΛΑΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
AVALA
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη να περιπλανηθείτε 
εξ ιδίων στην πόλη. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να 
συμμετέχουν στην προαιρετική εκδρομή στην Τόπολα 
και στο λόφο Όπενλακ. Για όσους συμμετάσχουν στην 
εκδρομή, αναχώρηση 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 Av-
ala, 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 κλάμπ – μπαράκια – καφετέριες και εστιατόρια, 
τα οποία κρατάνε ζωντανή την πόλη όλες τις ώρες της 
μέρας. 

Νόβισαντ

Βελιγράδι Βελιγράδι

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (650 χλμ) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για επιστροφή. Καθοδόν 
θα περάσουμε από την ιστορική πόλη Νις, γενέτειρα 
του Μ. Κωνσταντίνου. 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.

Νις

4 ημ: 26/9, 10/10, 25/10 & 21/11
5 ημ: 25/9, 9/10, 24/10, 13/11, 20/11

4&5 ΗΜΕΡΕΣ



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

BURGAS HOTEL 4* plus
Ένα πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο του 
Μπουργκάς , λίγα λεπτά από το λιμάνι και τον κεντρικό 
σιδηροδρομικό σταθμό. Το κτίριο είναι ένα κόσμημα 
αρχιτεκτονικής, και χάρη στη θέση του, σε μια ήσυχη 
περιοχή με πολλές εμπορικές εγκαταστάσεις γύρω του 
και σύγχρονο εξοπλισμό, το καθιστά ένα από τα καλύτερα 
ξενοδοχεία. Το La Perle Noire, το εστιατόριό του είναι μια 
εξαιρετική επιλογή με άριστη κουζίνα. Τα άνετα δωμάτιά 
του διαθέτουν γραφείο, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση, 
internet, τηλέφωνο, θέρμανση. Ιδανική επιλογή για μια 
ευχάριστη διαμονή.

3η ημέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε 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. από τον Πύργο, 
στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ θα συναντήσουμε 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. Θα έχουμε χρόνο για έναν καφέ και στη συνέχεια αναχωρούμε για 
την 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 επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου και μόλις 
επιστρέψετε θα έχουμε το βραδινό μας.
 
4η ημέρα: ΠΥΡΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας και βεβαιωθούμε ότι δεν «ξεχάσαμε» κάτι στα 
δωμάτιά μας, αναχωρούμε για την πόλη μας. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στη 
διαδρομή, φτάνουμε το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχουμε μια σύντομη 
στάση για καφεδάκι ή φαγητό και καταλήγουμε το βράδυ στον προορισμό μας με τις 
καλύτερες των εντυπώσεων.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχωρούμε 
για τα Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα. Αφού περάσουμε 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). Την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας γενέτειρα 
του ποιητή μας Κώστα Βάρναλη. Τακτοποιούμαστε στο 
ξενοδοχείο και έχουμε ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση πριν 
πάρουμε το βραδινό μας.
 
2η ημέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ
Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε μέσω της 
τουριστικής  Ηλιόλουστης Ακτής για την πόλη της Βάρνας η 
οποία αποτελεί σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά της χώρας, 
στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι γνωστή και ως ”Η 
Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της 
Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα Στάλιν από το 1949 ως 
το1956. Θα έχουμε περιήγηση στη μονή Αλατζά (XII —XIV), 
η οποία όντας 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. 
Θα περπατήσουμε στην αγορά και την υπέροχη παραλία 
για φαγητό και αγορές. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο μας και το βράδυ μετά την χαλάρωσή μας θα 
έχουμε και πάλι το δείπνο μας.

Η εξερεύνηση του Μπουργκάς είναι η εξερεύνηση των ονείρων σας!
Η μυρωδιά της θάλασσας, το μικρό κομμάτι της ησυχίας, τα μικροσκοπικά 
δρομάκια και τα χαμογελαστά μάτια σας καλωσορίζουν... 
Το Μπουργκάς θα σας κάνει να γελάσετε, να περπατήσετε στην ωραία 
πόλη, να ερωτευτείτε, να είστε εσείς και σίγουρα θα σας κάνει να θέλετε 
να επιστρέψετε!

ΜεσήμβριαΒάρνα

Μονή Αλατζά

25/10
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ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

3&4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα 
Προμαχώνα. Κάνοντας μία σύντομη στάση στα αφορολόγητα συνεχίζουμε για 
το ιστορικό μοναστήρι της Ρίλλα, που είναι το πιο επιβλητικό και αρχιτεκτονικό 
μνημείο του 10ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια της μονής, η 
εσωτερική επίπλωση, η διακόσμηση και το παλιό μαγειρείο. Θα θαυμάσουμε 
ανεκτίμητα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο 
Χρέλια, το ξυλόγλυπτο τέμπλο στο παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, 
παλιές εικόνες και τα 20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για Σόφια. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Σας προτείνουμε στον ελεύθερο χρόνο σας 
να περπατήσετε στη λεωφόρο Vitosha, όπου τα μοντέρνα κτίρια, τα εμπορικά 
κέντρα με τις γνωστές αλυσίδες καταστημάτων και τις ακριβές μπουτίκ 
κυριαρχούν. Κατηφορίζοντάς τoν πιο <in> δρόμο της Σόφιας, θα δείτε στο 
βάθος της λεωφόρου να ξεπροβάλει το όρος Vitosha, που τους περισσότερους 
μήνες του χρόνου οι κορυφές του είναι κατάλευκες από το χιόνι.

2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (50χλμ)
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 έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της πόλης,  
μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε 
τον καφέ σας στο πεζόδρομο στο κέντρο. Το βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά 
στο κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ.

3η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ)
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. Διαν/ση.

Στην 3ήμερη εκδρομή η εκδρομή στη Φιλιππούπολη πραγματοποιείται 
την 2η ημέρα και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ημέρα του 

προγράμματος. 

(SHERATON) SOFIA BALKAN 5*
Το πολυτελέστατο ξενοδοχείο, Ελληνικών συμφερόντων, της 
γνωστής αλυσίδας LUXURY COLLECTION βρίσκεται στην 
καρδιά της πόλης και προσφέρει τις πιο σύγχρονες ανέσεις, 
ικανοποιώντας και τον πιο απατητικό επισκέπτη του. Ο ναός του 
Αλεξάντερ Νέφσκι, η Βουλή, τα Ρωμαικά μνημεία, αλλά και το 
περίφημο εμπορικό κέντρο βρίσκονται λίγα λεπτά μόλις με τα 
πόδια από το ξενοδοχείο. Διαθέτει εστιατόρια, μπαρ, αίθουσα 
συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με σπα και μασάζ. Τα δωμάτιά 
του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεόραση, 
σεσουάρ, mini μπαρ και wifi. Μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη 
σας στο καζίνο που συστεγάζεται στο ξενοδοχείο. Σας παρέχουμε 
δωρεάν είσοδο στο γυμναστήριο και τη σάουνα, καθώς και vouch-
er για το καζίνο.

NOVOTEL 4* plus ( 1η λειτουργία Ιούλιος 2012 )
Το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας, το οποίο 
πρωτολειτούργησε τον ιούλιο του 2012 θα σας εντυπωσιάσει με τις 
παροχές του. Σχεδιασμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, 
διαθέτει μπαρ, εστιατόριο, γυμναστήριο, σάουνα και δωρεάν In-
ternet σε όλους τους χώρους του. Διαθέτει ακόμη αίθουσα 
για παιχνίδια για τους μικρούς επισκέπτες του. Τα δωμάτιά του 
παρέχουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, mini Μπαρ, τηλεόραση, 
τηλέφωνο.  Μην παραλείψετε να κάνετε τις αγορές σας από το 
εμπορικό κέντρο THE  MALL που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

Σόφια Σόφια

Μονή Ρίλλα

25,26/10

4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ )λμ)
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.



ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί με πρώτο προορισμό 
τις Μυκήνες. Επίσκεψη στον  αρχαιολογικό χώρο και συνεχίζουμε για 
την Αρχαία Επίδαυρο και το αρχαίο θέατρο. Ιστορική πόλη του νομού 
Αργολίδας, κτισμένη στους πρόποδες των ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο 
και Τίθιο, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Ασκληπιός. Η 
στρατηγική της θέση, αλλά, κυρίως, το Ασκληπιείο της, συνετέλεσαν, ώστε 
η πόλη να γνωρίσει πρωτοφανή ανάπτυξη. Οι κάτοικοί της ασχολούνταν 
κυρίως με τη ναυτιλία. Βρίσκεται 12 χλμ από την κωμόπολη της Παλαιάς 
Επιδαύρου. Επόμενη στάση για καφέ στο Άργος και άφιξη στο Ναύπλιο. 
Αφού περπατήσουμε στην γραφική πόλη, πρωτεύουσα του νομού 
Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, θα ανεβούμε 
στον βράχο του Παλαμιδίου με την πανοραμική θέα. Ελεύθερος χρόνος 
και συνεχίζουμε για το Τολό. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και το 
βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.
 
2η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την μεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη 
πόλη της Μονεμβασιάς. Είναι περισσότερο γνωστή από το μεσαιωνικό 
φρούριο που αποτελεί στην κυριολεξία μικρή νησίδα που συνδέεται 
με γέφυρα σε σχηματιζόμενο λαιμό συνολικού μήκους 400 μέτρων με 
τη σημερινή παράλια κατ΄ έναντι πόλη επί της λακωνικής ακτής. Στα 
διασωθέντα κτήρια και τις δομές στο κάστρο περιλαμβάνονται αμυντικές 
κατασκευές του εξωτερικού κάστρου και αρκετές μικρές βυζαντινές 
εκκλησίες. Πολλές από τις οδούς είναι στενές και κατάλληλες μόνο 
για τους πεζούς. Το παρωνύμιο της Μονεμβασιάς είναι «Γιβραλτάρ της 
ανατολής», επειδή τυγχάνει να είναι σε σμίκρυνση πανομοιότυπη με τον 
βράχο του Γιβραλτάρ. Μπαίνοντας στην πόλη ο κεντρικός δρόμος με το 
βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στη Κεντρική Πλατεία με το παλαιό κανόνι και 
την Εκκλησία του Ελκομένου Χριστού. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να 
απολαύσουμε την μοναδική θέα, την ομορφιά του τοπίου. Συνεχίζοντας 
την διαδρομή μας επισκεπτόμαστε το Γύθειο, γραφικό λιμάνι, κτισμένο 
αμφιθεατρικά σε πλαγιά λόφου, με νησιώτικο χρώμα και καταλήγουμε 
στην Σπάρτη, την πρωτεύουσα της Λακωνίας. Τακτοποιούμαστε στο 
ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριμία με την όμορφη πόλη. Το βράδυ 
δείπνο και διανυκτέρευση.
 
3η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΜΑΝΗ
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πρώτη επίσκεψη στην ερειπωμένη βυζαντινή 
καστροπολιτεία Μυστρά, και συνεχίζουμε για τον Δυρό και τα περίφημα 
σπήλαιά του, που θεωρούνται ως ένα από τα τρία ωραιότερα λιμναία 
σπήλαια της γης. Καταλήγουμε  στην θρυλική Μάνη, την ξερή γη με 
τους παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το 
Ακρωτήριο Ταίναρο και επάνω. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα και ψώνια. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.
 
4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την αρχαία Ολυμπία. 
Θαυμάζοντας την όμορφη διαδρομή, συνεχίζουμε για τον Πύργο, 
την πρωτεύουσα του νομού Ηλείας, για να καταλήξουμε στην Πάτρα. 
Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και χρόνος στη διάθεσή σας για μια 
γνωριμία  με την πόλη. Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
 
5η ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΕΛΦΟΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχωρούμε μέσω Ρίου για την Ναύπακτο. Συνεχίζουμε 
για το όμορφο και γραφικό Γαλαξίδι. Περιήγηση και καταλήγουμε στον 
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και το μουσείο. Μετά την ξενάγησή μας, 
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Μέσω Λάρισας, Τεμπών και με 
στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας.

Όλη η ιστορία και η φύση της Μεσογείου αποτυπωμένη σε έναν τόπο. 
Προορισμοί αυθεντικής ομορφιάς, καθένας με τα δικά του ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, πρόθυμοι να σας υποδεχθούν όλη τη διάρκεια του 
χρόνου: Μεσσηνία, Ελαφόνησος, Μονεμβασιά, Μάνη, Πόρτο Χέλι, 
Καλάβρυτα, Ναύπλιο. Επισκεφθείτε την πατρίδα της ωραίας Ελένης 
και του γένους των Ατρειδών, των Ολυμπιακών αγώνων, της ιερής 
ελιάς και της αρχαίας Σπάρτης. Πόλεμος, ειρήνη και πολιτισμός – με 
φόντο έναν από τους ωραιότερους προορισμούς της ηπειρωτικής 
Ελλάδας: την Πελοπόννησο.

ΤΟΛΟ - HOTEL PITSAKIS 3* / NINEMIA RESIDENCE
To Epidavria Hotel στο Τολό, μόλις 30μ από την παραλία, στο κέντρο του 
χωριού, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που πάνω από όλα εστιάζει 
στην εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία. Πλήρως ανακαινισμένο, διαθέτει 
μπαρ, εστιατόριο, δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Όλα τα 
δωμάτια διαθέτουν τηλέφωνο, κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, κεντρική 
θέρμανση, μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα ή το βουνό, room service, 
σεσουάρ μαλλιών και σίδερο ρούχων. 

MANIATIS 3* (Σπάρτη)
Bρίσκεται στο κέντρο της Σπάρτης. Διαθέτει μαρμάρινο λόμπι και 
lounge, a la carte εστιατόριο και αίθουσα πρωινού. Σε όλους τους 
χώρους του ξενοδοχείου παρέχεται δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση. Κάθε 
δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι με θέα στην πόλη. Λόγω 
της τοποθεσίας του αποτελεί εξαιρετική αφετηρία για εκδρομές στη 
Λακωνία και πολλά άλλα αξιοθέατα.

ASTIR 4* (Πάτρα)
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Πάτρας και διαθέτει όλες τις 
σύγχρονες ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή, όπως πισίνα, σάουνα, 
εστιατόριο, μπαρ, roof garden, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια 
του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, στεγνωτήρα 
μαλλιών και Wi-Fi. 

ΝαύπλιοΜονεμβασιά

Σπήλαιο Δυρού

24/10
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ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

3 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΓΑ - ΑΚΤΕΣ ΙΟΝΙΟΥ

3 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - 
ΧΑΝΙΑ - ΒΟΛΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 08:00 και με ενδιάμεση 
στάση για καφέ θα φθάσουμε στη Μακρυνίτσα, γνωστή και ως 
το «μπαλκόνι του Πηλίου», όπου πανοραμικά θα απολαύσουμε 
την πόλη του Βόλου και τα ασημένια νερά του Παγασητικού. 
Θα περπατήσουμε στην κεντρική πλατεία με τα αιωνόβια 
πλατάνια, θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για την Πορταριά, ένα όμορφο χωριό με 
υπέροχη θέα. Παλιά αρχοντικά, υπέροχοι ξενώνες και βρύσες 
με γάργαρα νερά συνθέτουν το πανέμορφο τοπίο. Χρόνος 
για αγορά τοπικών προϊόντων και συνεχίζουμε για τα Χάνια, 
που βρίσκονται σε υψόμετρο 1.190 στις πλαγιές του Πηλίου. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο στο χωριό.

2η ημέρα: ΖΑΓΟΡΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραδοσιακό χωριό της 
Ζαγοράς, που γνώρισε μεγάλη άνθηση τον 17ο, 18ο αιώνα. 
Μετά τον καφέ μας επίσκεψη στο σχολείο του Ρήγα Φεραίου 
και συνεχίζουμε για τον Αγ. Ιωάννη, χωριό που συνδυάζει 
βουνό και θάλασσα με υπέροχη θέα στο Αιγαίο. Είναι ένα 
από τα πιο γνωστά θέρετρα του Πηλίου. Στη συνέχεια θα μας 
γοητεύσει η Τσαγκαράδα, με την πηλιορίτικη αρχιτεκτονική 
και τον αιωνόβιο πλάτανο στην Αγ. Παρασκευή. Παραδοσιακά 
αρχοντικά στολίζουν τα πετρόχτιστα καλντερίμια της, και 
τρεχούμενα νερά προσφέρουν το ιδανικό θέαμα. Στάση 
για φαγητό με αυθεντική πηλιορείτικη κουζίνα και αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΒΟΛΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τους εντυπωσιακούς 
και ιστορικούς όγκους των Μετεώρων με τα μοναδικά 
μοναστήρια. Θα επισκεφθούμε την μονή του Αγ. Στεφάνου, 
η οποία βρίσκεται κτισμένη στην κορυφή του βράχου που 
έχει έκταση 7.500 τ. μέτρα. Στη συνέχεια κατηφορίζουμε για 
την Καλαμπάκα, η οποία είναι ριζωμένη στη βορειοδυτική 
κόγχη της θεσσαλικής γης και μπορεί να καυχιέται για τα 
μοναδικά στον κόσμο θεόρατα γλυπτά της, τα Mετέωρα, τα 
οποία αφήνουν άφωνους τους επισκέπτες με την ομορφιά 
τους. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και για να απολαύσετε 
την υπέροχη θέα. Τελειώνοντας, παίρνουμε το δρόμο της 
επιστροφής. Άφιξη αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΑΡΓΑ 
Αναχωρούμε από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Ακολουθώντας την Εγνατία 
οδό προς το Ιόνιο και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, σταματάμε εκεί 
όπου το μάτι μας συναντά μια μικρή γραφική πολιτεία, κτισμένη αμφιθεατρικά 
γύρω από έναν όρμο, με αμμουδιές, νησάκια και πυκνοδασωμένα υψώματα. 
Είμαστε στην Πάργα, με το βενετσιάνικο Κάστρο και την εκκλησία των Αγ. 
Αποστόλων με τα πολλά κειμήλια, τον πιο δημοφιλή τόπο στις ακτές του 
Ιονίου. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και έπειτα ο χρόνος μας είναι 
ελεύθερος για να περπατήσουμε στα γραφικά της δρομάκια.

2η ημέρα: ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ - ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - ΣΟΥΛΙ - ΓΛΥΚΗ - RIVER ACTIVI-
TIES - ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΣΩΠΗ ΖΑΛΟΓΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τον Αχέροντα ποταμό, συνυφασμένο με 
το πέρασμα των ψυχών στον κόσμο του Άδη. Μια μαγική διαδρομή με τα 
στενά και το Δέλτα του, περιοχές μοναδικής ομορφιάς. Φθάνουμε στο 
Νεκρομαντείο (5ος αι π.Χ.) κοντά στην αποξηραμένη σήμερα Αχερουσία 
λίμνη. Χώρος λατρείας των Θεών του Κάτω Κόσμου, όπου έφθαναν εκεί 
άνθρωποι σπρωγμένοι από την ανάγκη τους να ζητήσουν συμβουλές από 
τις ψυχές των νεκρών τους. Έχοντας πλάι μας το ποτάμι ανηφορίζουμε μέσω 
Θέμελου, στο Σούλι και επισκεπτόμαστε το Κούγκι που ανατίναξε ο καλόγερος 
Σαμουήλ. Κατεβαίνουμε στη Γλυκή, όπου θεωρείται ότι βρίσκονται οι πηγές 
του Αχέροντα. Εδώ θα μείνουμε να απολαύσουμε το τοπίο, να πιούμε καφέ, 
να φάμε στα ταβερνάκια δίπλα στο ποτάμι. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να 
κάνουμε και μερικές ωραίες δραστηριότητες για “μικρούς κάθε ηλικίας” 
όπως rafting, κανό/καγιάκ, πεζοπορία προς τις πηγές, ιππασία στον ποταμό, 
τοξοβολία κ.α. Δεν χρειάζεται εμπειρία ή ιδιαίτερη φυσική κατάσταση, 
μόνο καλή διάθεση! Για τους πιο τολμηρούς προτείνουμε μια υπέροχη 
“πτήση” με το περίφημο “παραπέντε”. Συνεχίζουμε για να δούμε τον τόπο 
θυσίας των γυναικών του Σουλίου, που το 1803 προτίμησαν να πεθάνουν 
παρά να παραδοθούν στον Αλή Πασά, το Ζάλογγο. Στον βράχο επάνω 
έχει στηθεί επιβλητικό μνημείο σύμπλεγμα των γυναικών, έργο του γλύπτη 
Γ. Ζογγολόπουλου. Για να ανεβούμε επάνω περνάμε από την μονή του Αγ. 
Δημητρίου (18ου αι). Στη νότια πλαγιά του βουνού θα δούμε τα ερείπια της 
αρχαίας πόλεως του 4ου π. Χ. αι, της Κασσιώπης. Είναι από τις ελάχιστες 
που διατηρείται καλά το ρυμοτομικό σχέδιο. Νοτιότερα, στην πλευρά του 
Αμβρακικού κόλπου, θα επισκεφθούμε την σπουδαία ρωμαϊκή πόλη της 
Ηπείρου, Νικόπολη (31 π.Χ.), με μεγάλο υδραγωγείο, θέατρο που λειτουργεί 
και σήμερα και το νέο Μουσείο. Επιστρέφουμε στην Πάργα.

3η ημέρα: ΠΑΡΓΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για περιήγηση στην όμορφη Πρέβεζα.  Επίσκεψη 
στα αξιοθέατα της πόλης (εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Αθανασίου, 
Ενετικό κάστρο, σπίτι Κώστα Καρυωτάκη και συνεχίζουμε την διαδρομή μας 
για τα γραφικά Ιωάννινα. Επισκεπτόμαστε το Μπιζάνι για να δούμε το νέο 
Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων (Βρέλλη), και στη συνέχεια με το καραβάκι 
θα περάσουμε απέναντι στο νησάκι, το μοναδικό «ανώνυμο» νησί σε λίμνη –
που αναπαύεται στο κέντρο της Λίμνης Παμβώτιδας. Πρόκειται για ένα μικρό 
φυσικό θαύμα απίστευτης ωραιότητας και ιστορικής σημασίας. Βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης και σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό 
της Αμφιθέας. Βραχώδες, με εντυπωσιακές απολήξεις της γης μέσα στο νερό, 
δασωμένο, μιας και το κλίμα που δημιουργεί η λίμνη ευνοεί τη βλάστηση. 
Ο μικρός αυτός επίγειος παράδεισος αποτελεί μαζί με το νησάκι του Αγίου 
Αχιλλείου των Πρεσπών, τα μόνα νησιά σε λίμνη της ελληνικής επικράτειας 
που κατοικούνται. Ο μοναδικός οικισμός του είναι ένα πραγματικό κόσμημα, 
με γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια και μαγαζάκια με είδη λαϊκής τέχνης. Ο 
οικισμός έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός, λόγω της εξαιρετικής σημασίας 
και της αρχιτεκτονικής του ωραιότητας. Σπουδαίο μοναστικό κέντρο, κάποτε, 
διατηρεί έως σήμερα πέντε μεγάλης ιστορικής αξίας μοναστήρια. Στο νησί 
μπορούμε να επισκεφθούμε το Μουσείο Προεπαναστατικής Περιόδου, 
που στεγάζεται στη Μονή Αγίου Παντελεήμονα όπου δολοφονήθηκε το 
1822 ο Αλή Πασάς. Εκτίθενται προσωπικά του είδη και μοναδικά κειμήλια 
της οθωμανικής περιόδου της Ηπείρου, προσφέροντας την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε την ιστορία των Ιωαννίνων. Γεμάτοι όμορφες εικόνες από την 
εκδρομή μας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής και φθάνουμε αργά το 
απόγευμα στην πόλη μας.
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ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΤΟΛΟ

4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ
Αναχωρούμε από τα γραφεία μας στις 05:30. Περνώντας όμορφες πόλεις 
κατά τη διαδρομή μας και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και 
φαγητό, φθάνουμε στις Μυκήνες. Οι «Πολύχρυσες Μυκήνες» αποτελούν 
ένα από τα πιο ξακουστά βασίλεια των αρχαίων χρόνων. Ήταν το βασίλειο 
του φημισμένου Αγαμέμνονα, αρχιστράτηγου της Τρωικής εκστρατείας, 
και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις – κράτη της Πελοποννήσου. 
Τα Μυκηναϊκά τείχη αποτελούνται από τεράστιους ογκόλιθους που 
προστάτευαν την πόλη από οποιαδήποτε επίθεση και αποτελούν πρότυπο 
αρχιτεκτονικής ακόμα και σήμερα. Από τις ανασκαφές έχουν έρθει στην 
επιφάνεια πολλά ευρήματα κατά κύριο λόγο χρυσά (αντιπροσωπευτικό 
δείγμα το «προσωπείο του Αγαμέμνονα»), τα οποία φιλοξενούνται στο 
μουσείο του αρχαιολογικού χώρου αλλά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αθηνών. Θα δούμε την επιβλητική πύλη των Λεόντων και τους θολωτούς 
τάφους των Ατρειδών. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την 
περιοχή του Τολού. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
έχουμε το δείπνο μας.  
 
2η ημέρα: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο στη διάθεση μας. Προαιρετικά για όσους επιθυμούν μπορούμε 
να κάνουμε την κρουαζιέρα στα δύο πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. 
Πρώτος μας σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το νησί με την τεράστια 
ναυτική παράδοση και με την άριστα διατηρημένη αρχιτεκτονική του. Θα 
επισκεφθούμε τα αρχοντικά των Τομπάζη, Κουντουριώτη, Μιαούλη και 
την Μητρόπολη, του 17ου αι. με το μαρμάρινο καμπαναριό. Πεζοπορία στα 
στενά δρομάκια της χώρας και επόμενος σταθμός μας μία άλλη σημαντική 
ναυτική δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας του 1821, 
οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του 
πρώτου κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και τον μεταβυζαντινό 
ναό του Αγ. Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον 
γύρο του όμορφου νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Με το τέλος της 
όμορφης σημερινής μας περιήγησης, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για 
το δείπνο μας και ξεκούραση.

3η ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη 
πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Θα επισκεφθούμε 
την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο 
Καποδίστριας, το σπίτι του, το μνημείο των Βαυαρών, του Κολοκοτρώνη 
και των Γάλλων φιλελλήνων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Παλαμήδι, 
το επιβλητικό φρούριο που υψώνεται 216 μέτρα πάνω από την πόλη του 
Ναυπλίου, και το οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί ανεβαίνοντας με 
αυτοκίνητο από την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και ρομαντικοί 
φθάνουν στην κορυφή από τα 999 σκαλιά. Κατασκευάστηκε την περίοδο 
1687-1715 από τους Βενετούς, αφού κατέλαβαν το λόφο στον οποίο 
βρίσκεται, ύστερα από σφοδρή μάχη με τους Οθωμανούς, κατά τον 
Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει το κύριο αμυντικό 
στήριγμα του Ναυπλίου, που ήταν η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. 
Τότε, θεωρήθηκε μνημείο οχυρωματικής τεχνικής και αποτελείται από 8 
προμαχώνες, τριγυρισμένους με τείχη. Παρόλο που θεωρήθηκε απόρθητο, 
κυριεύθηκε σχετικά εύκολα από τους Τούρκους το 1715 στον τελευταίο 
Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ένας από τους προμαχώνες του φρουρίου, 
ο επονομαζόμενος «Μιλτιάδης» που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του 
ήρωα της Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη πήρε το όνομα Αρβανιτιά. Στο 
φρούριο υπάρχει και το ιστορικό εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέα, 
κτισμένο από την εποχή των Ενετών. Σας προτείνουμε να κάνετε επίσης 
μια βόλτα με βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου στο Μπούρτζι, (νησί – 

φρούριο στα τουρκο-αραβικά), ένα αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης 
οχύρωσης της πόλης για πολλούς αιώνες, ή εναλλακτικά μια βόλτα 
γύρω από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία της, 
Ιτς Καλέ = εσωτερικό κάστρο). Το απόγευμα θα έχουμε χρόνο στην 
γραφική παραλία του τουριστικού Τολό. Το βράδυ θα ακολουθήσει 
δείπνο στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
 
4η ημέρα: ΑΣΙΝΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιοχή της Ασίνης, 
«παραδοσιακό αρχοντοχώρι» όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν οι 
κάτοικοί του, χτισμένο στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού που στην 
κορυφή του βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Επίσης, μπορούμε 
να θαυμάσουμε την Αρχαία Ακρόπολη, τους Μυκηναϊκούς τάφους 
στη Νεκρόπολη της Μπαρμπούνας και διάφορες άλλες εκκλησίες. 
Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την Επίδαυρο, ιστορική πόλη, 
κτισμένη στους πρόποδες των ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο. 
Θα επισκεφθούμε το Αρχαίο θέατρο και το αρχαιολογικό μουσείο, και 
θα συνεχίσουμε για το Λουτράκι. Ύστερα από μια στάση για ξεκούραση, 
καφέ και βόλτα στην παραλία θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής 
για την πόλη μας.

25/10



6565

ΕΥΒΟΙΑ... ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ, ΤΟΣΟ ΕΞΩΤΙΚΑ!

3&4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΚΟΠΙ - ΕΡΕΤΡΙΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Μέσω Τεμπών (στάση 
για καφέ) και Λαμίας φθάνουμε στο Προκόπι, ένα από τα πιο φημισμένα 
και μεγάλα χωριά της Εύβοιας, στην βόρειο-κεντρική πλευρά του νησιού. 
Η μοναδική ομορφιά της περιοχής, και το προσκύνημα στο σκήνωμα του 
Άγιου Ιωάννη του Ρώσου, κάνουν την επίσκεψη στο Προκόπι ξεχωριστή 
για κάθε ταξιδιώτη. Μοναδικό επίσης και το πλατανόδασος δεξιά και 
αριστερά στην κύτη του πόταμου Κηρέα, μια τοποθεσία που μοιάζει 
σαν μικρογραφία της κοιλάδας των Τεμπών στην Θεσσαλία. Έξω από 
το Προκόπι στην τοποθεσία Παρασκευόρεμα, κοντά στην κύτη του 
ποταμού βρίσκεται ο Μεγάλος Πλάτανος, (η ηλικία του υπολογίζεται 
ότι είναι πάνω από 2000 χρόνια), ο οποίος θεωρείται σαν ένα από τα 
μεγαλύτερα δέντρα της Ευρώπης. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας και 
αφού περάσουμε την όμορφη πόλη της Χαλκίδας, καταλήγουμε στην 
Ερέτρια. Τακτοποιούμαστε στο ολοκαίνουριο ξενοδοχείο AMARONDA. 
Δείπνο και Διανυκτέρευση

2η ημέρα: ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ – ΣΠΗΛΙΑ ΣΥΛΛΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για  το μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ, του 
γέροντα, στις Ροβιές. Πρόκειται για ένα μεταβυζαντινό μοναστήρι 
χτισμένο σε ένα ιδιαίτερα επιβλητικό τοπίο. Το μοναστήρι ιδρύθηκε 
τον 16ο αιώνα από τον Όσιο Δαυίδ και ανακαινίστηκε το 1877. Αφού 
προσκυνήσουμε θα αναχωρήσουμε για την Λίμνη, όπου θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για καφέ. Θα τελειώσουμε τη σημερινή μας περιήγηση 
με την Αιδηψό, μια περιοχή της βόρειας Εύβοιας που η φύση προίκισε 
απλόχερα με ιαματικά νερά πολύτιμα για τη σωματική υγεία και ευεξία 
του επισκέπτη, αλλά και με τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Θα 
δούμε επίσης ένα από τα σωζόμενα ευρήματα της ρωμαϊκής περιόδου, 
τα λουτρά στη “Σπηλιά του Σύλλα”, κοντά στην εκκλησία των Αγίων 
Αναργύρων στον οικισμό των Λουτρών Αιδηψού. Ολόκληρο το κτίσμα 
έχει καλυφθεί από τις αποθέσεις των θειούχων υδάτων που αναβλύζουν 
στην περιοχή και δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για είσοδο σπηλιάς. 
Η “σπηλιά” συνδέθηκε με το Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα, ο οποίος 
επισκεπτόταν τα λουτρά για θεραπεία. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
μας για ξεκούραση, και ελεύθερος χρόνος για περίπατο και όποια άλλη 
δραστηριότητα επιθυμείτε.

3η ημέρα: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌΣ ΧΩΡΟΣ & ΜΟΥΣΕΊΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
Πρόγευμα σε πλούσιο μπουφέ και στην συνέχεια επίσκεψη στον 
Αρχαιολογικό Χώρο με την Οικία των ψηφιδωτών και το Μουσείο της 
Ερέτριας. Χρόνος για γεύμα στα παραθαλάσσια ταβερνάκια και στη 
συνέχεια επίσκεψη στην πολυβραβευμένη παραδοσιακή οικογενειακή 
οινοποιεία Λύκος. Θα ενημερωθούμε για την παραγωγική διαδικασία 
και θα δοκιμάσουμε κάποια από τα φετινά κρασιά. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΕΡΕΤΡΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιήγησή μας στην 
όμορφη πόλη, την πρωτεύουσα και κύριο λιμένα του νομού Εύβοιας 

της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Είναι κτισμένη στις δύο πλευρές 
του πορθμού του Ευρίπου με το ένα κομμάτι της να βρίσκεται στην 
νήσο Εύβοια και το άλλο της στην Στερεά Ελλάδα. Στην ηπειρωτική 
πλευρά της στον λόφο της Κανήθου δεσπόζει το ενετικό κάστρο του 
Καράμπαμπα που μαζί με την γέφυρα του Ευρίπου και το μοναδικό 
φαινόμενο αλλαγής της κατεύθυνσης των υδάτων ανά έξι ώρες και 
ενδιάμεσα μίας ώρας στασιμότητας αποτελούν τα σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της. Από τα αναρίθμητα αξιοθέατά της θα 
δούμε τη νέα εντυπωσιακή Καλωδιακή (κρεμαστή) Γέφυρα στην είσοδό 
της,  ένα σύγχρονο τεχνολογικό επίτευγμα, η οποία συμβάλλει στην 
ευκολότερη προσέγγιση της πόλης. Θα δούμε επίσης το Δημαρχείο το 
οποίο στεγάζεται στο Μέγαρο Κότσικα στην παραλία της πόλης με την 
όμορφη αρχιτεκτονική του και τη θαυμαστή ισορροπία των όγκων. Το 
Τουρκικό Τζαμί του Εμίρ Ζαδέ, το μόνο από τα τρία Οθωμανικά τεμένη 
της Χαλκίδας που διασώζεται σήμερα. Το Φρούριο του Βελή-Μπαμπά, 
το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο και την Μαρμαρένια Βρύση. Θα κάνουμε 
μια στάση για ξεκούραση και καφέ και στη συνέχεια θα πάρουμε τον 
δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.

Στη Στερεά Ελλάδα οι μύθοι τριγυρίζουν ανάμεσα στον Ελικώνα, 
όπου σύμφωνα με την μυθολογία κατοικούσαν οι Μούσες, και 
στον Παρνασσό στις πλαγιές του οποίου βρίσκεται το Μαντείο των 
Δελφών. Η Εύβοια που μοιάζει με στεριανό νησί, είναι γεμάτη χρυσές 
αμμουδιές, βυζαντινές εκκλησίες, πύργους και μεσαιωνικά κάστρα. Οι 
εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες με τα πεντακάθαρα νερά, η ζεστή 
φιλοξενία των κατοίκων και η καλή υποδομή είναι τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία για μια ευχάριστη διαμονή!

Χαλκίδα

AMARONDA RESORT & SPA 4*
Ένας γήινος παράδεισος σε μία περιοχή που διευρύνει τον χάρτη 
του ελληνικού τουρισμού, καθώς μαζί με τους Έλληνες και οι ξένοι 
έχουν ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια την υπέροχη Ερέτρια και τον 
πανέμορφο κόλπο Μαλακώντα. Το ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa 
είναι χτισµένο δίπλα στη θάλασσα, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο με 
λουλούδια και καλλιέργειες που προσθέτουν τα δικά τους αρώματα 
στη... μάχη για τη διέγερση όλων των αισθήσεων. Ιδανικό σημείο για 
σύντομες αποδράσεις αναζωογόνησης και διακοπές ξεκούρασης που 
προσφέρει εξαιρετικό φαγητό και υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας 
υψηλού επιπέδου. Θα απολαύσετε τη διαμονή σας στα υπέροχα 
δωµάτια με υψηλού επιπέδου παροχές, όπως: Kεντρικό εστιατόριο, 
Tαβέρνα στην παραλία (a la carte), Πισίνα και παιδική πισίνα (με γλυκό 
νερό), Κέντρο ευεξίας, για να βυθιστείτε σε μία αίσθηση πλήρους 
χαλάρωσης, Παιδική χαρά, Δύο γήπεδα tennis, Γήπεδο basket, 5x5, 
Δωρεάν wifi και Γωνία internet, Μini market, Υπαίθριο χώρο πάρκινγκ.
Το ξενοδοχείο είναι σίγουρο πως θα σας ικανοποιήσει απόλυτα
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Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 2η ημέρα του προγράμματος & η επίσκεψη στον Όσιο Δαυίδ πραγματοποιείται την 3η ημέρα



ΜΕΤΕΩΡΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

3 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΚΡΑΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Αναχώρηση στις 07:30 από τα γραφεία μας με πρώτο προορισμό το 
Μέτσοβο, μέσω της νέας Εγνατίας οδού. Παραμονή για μια βόλτα, 
γνωριμία με τον παραδοσιακό οικισμό και στη συνέχεια από το Μουργκάνι 
φθάνουμε στην Κρανιά (1.140 μ.), ένα από τα μεγαλύτερα βλαχοχώρια 
της περιοχής Ασπροποτάμου με το πέτρινο γεφύρι Κατούνα (1860), το 
ξωκλήσι του προφήτη Ηλία (1880), την προτομή και τον σταυρό στο 
σημείο που δίδαξε ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός στα 1777. Περπατώντας 
λίγα μέτρα, θα ανακαλύψουμε κρυμμένη μέσα στο δάσος την εκκλησία 
του δωδεκάτρουλου Τιμίου Σταυρού, σπάνιας αρχιτεκτονικής και 
θα προχωρήσουμε προς την Πολυθέα, όπου από ψηλά η θέα είναι 
καταπληκτική. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στην Καλαμπάκα. 
Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.
 
2η ημέρα: ΑΧΕΛΩΟΣ - ΕΛΑΤΗ - ΚΕΡΚΕΤΙΟ
Πρωινό και μέσω Τρικάλων φθάνουμε στην Παλιοκαριά με το πέτρινο 
γεφύρι της (16ος αιώνας) πάνω σε παραπόταμο του Αχελώου, τους 
καταρράκτες και τη λιμνούλα της. Συνεχίζουμε για τα χωριά που θα 
μείνουν για λίγο ακόμα στο χάρτη, αφού το φράγμα που κατασκευάστηκε 
δίπλα τους θα γεμίσει νερά και στη θέση τους θα δημιουργηθεί τεχνητή 
λίμνη. Είναι τα χωριά Μεσοχώρι και Αρματολικό, τα οποία θα ήταν ωραία 
να φωτογραφίσετε. Από ψηλά θα δούμε το φράγμα, θα κατέβουμε στον 
Αχελώο σε ένα τελευταίο μαγευτικό φυσικό τοπίο. Συνεχίζουμε για το 
χωριό Ελάτη. Στο γραφικό αυτό χωριό θα βρείτε εστιατόρια, καφέ και 
τοπικά προϊόντα. Για όποιον επιθυμεί θα έχουμε επίσκεψη στο ράντζο 
Κερκέτιο. Δοκιμάστε τις δεξιότητές σας στην Ιππασία, τοξοβολία, 
οδήγηση τετράτροχου (γουρούνα) στο βουνό ή απολαύστε φαγητό και 
καφέ στο παραδοσιακό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
 
3η ημέρα: ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την τελευταία μας 
επίσκεψη στον χώρο των Μετεώρων, ένα θαύμα της φύσης, από τα 
σημαντικότερα κέντρα του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Περιήγηση στα 
μοναστήρια Βαρλαάμ και μεγάλο Μετέωρο. Χρόνος ελεύθερος για 
γεύμα εξ’ ιδίων και αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στην πόλη μας.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 08:00. 
Περνώντας από Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα, θα καταλήξουμε στο γραφικό 
χωριό Κορυσχάδες. Θα εχουμε χρόνο να απολαύσουμε το διατηρητέο 
οικισμό, που είναι περικυκλωμένος από έλατα και ειναι χτισμένος 
σε υψόμετρο 960 μέτρων ανάμεσα στις κορυφές Παλαιόκαστρο, 
Λεκογιάννη και Ψηλό Κοτρόνι. Το χωριό είναι ένα από τα ιστορικότερα 
της Ελλάδας, καθώς εδώ συνεδρίασε, στις 14 Μαΐου 1944, η πρώτη 
εθνοσυνέλευση της Ελεύθερης Ελλάδας και έλαβε χώρα, στο Δημοτικό 
Σχολείο. Θα γευματίσουμε και τελειώνοντας θα αναχωρήσουμε για τον 
τελικό προορισμό μας, το περίφημο Καρπενήσι. Άφιξη και τακτοποίηση 
στα δωμάτια.

2η ημέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ (70χλμ.)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Μονή Προυσού, όπου στη διαδρομή 
μας θα δούμε το Μικρό Χωριό, από το οποίο θα απολαύσουμε την 
υπέροχη θέα και το πυκνό δάσος από έλατα. Φθάνοντας στη συνέχεια 
στο μοναστήρι Προυσού, θα περιηγηθούμε στη μονή, που δεσπόζει 
σε ενα απο τα πιο άγρια τοπία της περιοχής, μεταξύ των βουνών 
Χελιδόνα, Καλιακούδα και της οροσειράς του Τυμφρηστού. Θα δούμε το 
μουσείο που φιλοξενεί μια αξιόλογη συλλογή από παλαιά χειρόγραφα, 
παλαιότυπα βιβλία και πολύτιμα εκκλησιαστικά σκεύη και κειμήλια, αν 
και μεγάλο μέρος τους καταστράφηκε όταν οι Γερμανοί πυρπόλησαν 
τη μονή, στις 16 Αυγούστου 1944. Μπαίνοντας στη μονή συναντάμε το 
κοιμητήριο των πατέρων, το βαπτιστήριο, αλλά και το Σχολείο Ελληνικών 
Γραμμάτων που χτίστηκε το 1819. Η θαυματουργή εικόνα φυλάσσεται, 
μέσα σε ένα σπήλαιο. Λέγεται ότι φιλοτεχνήθηκε κατά τη μεσοβυζαντινή 
περίοδο και σήμερα διακρίνονται μόνο το πρόσωπο της Παναγίας και 
του Ιησού, καθώς τα υπόλοιπα είναι καλυμμένα με ασήμι, δώρο του 
Γεωργίου Καραϊσκάκη που γιατρεύτηκε από θέρμη, αφού πέρασε έξι 
μήνες στη μονή. Αργά το απόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής 
για το ξενοδοχέιο μας.

3η ημέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΥΠΑΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγάθωνος. Συνεχίζουμε για 
την Υπάτη με τις ιαματικές πηγές της, που είναι φημισμένες από τους 
Ρωμαϊκούς ακόμη χρόνους. Θα θαυμάσουμε τον Καταρράχτη, στην 
είσοδο της πόλης, που τα νερα του κινούσαν παλαιότερα πέντε μύλους. 
Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες. Στη συνέχεια παίρνουμε το 
δρόμο της επιστροφής. Άφιξη αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις 
καλυτερες εντυπώσεις.

26/10 26/10

«Περπατώντας στην κορυφή του κόσμου»

Τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για το δέος των Μετεώρων. 
Ούτε οι άπειρες φωτογραφίες που προφανώς έχεις δει πολύ πριν 
ανέβεις στα δυσθεώρητα ύψη τους, ούτε οι διηγήσεις που μπορεί 
να έχεις ακούσει, ούτε καν η εικόνα τους την πρώτη φορά που την 
αντικρίζεις από μακριά. Αν από εκεί είναι μια φορά εντυπωσιακά, από 
κοντά είναι συγκλονιστικά.
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LITO 2* plus
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Τήνου στο κεντρικό 
λιμάνι με θέα τη θάλασσα και σε κοντινή απόσταση από τα αξιοθέατα της 
πόλης. Η καθαριότητα και οι ανέσεις του το αναδεικνύουν σε ένα από τα πιο 
προσεγμένα και περιποιημένα οικογενειακά ξενοδοχεία. Τα 25 προσφάτως 
ανακαινισμένα δωμάτια παρέχουν όλες τις ανέσεις όπως κλιματισμό, minibar, 
τηλεόραση και δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.

ΤΗΝΟΣ...“Το νησί της Μεγαλόχαρης”
1η ημέρα: ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 22.00 και αναχώρηση με 
ενδιάμεσες στάσεις για Ραφήνα από όπου θα πάρουμε νωρίς το 
πρωί το πλοίο για την Τήνο.

2η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ - ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
Άφιξη στο νησί της Μεγαλόχαρης, γνωριμία με τον τοπικό μας φίλο, 
τον Στρατή μόνιμο κάτοικο Τήνου και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή και επίσκεψη στο ναό 
της Μεγαλόχαρης. Ελεύθερος χρόνος το μεσημέρι για ξεκούραση. 
Tο απόγευμα σας έχουμε ετοιμάσει ένα “μάθημα μαγειρικής” για 
να μάθετε μια παραδοσιακή τοπική συνταγή και φυσικά στο τέλος 
να την δοκιμάσετε. 

3η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΒΩΛΑΞ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΝΟΡΜΟΣ
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε για το γύρο του νησιού. Θα 
επισκεφθούμε και θα προσκυνήσουμε το Μοναστήρι της Αγίας 
Πελαγίας και συνεχίζουμε για το χωριό Βωλάξ, που είναι κτισμένο 
ανάμεσα σε σεληνιακό τοπίο. Περνώντας από τα καθολικοχώρια 
Λουτρά, Κρόκος, Κώμη, Καλλονή, Αγ. Μαρίνα, Καρδιανή και 
βλέποντας την επίδραση των Ενετών καταλήγουμε στον Πύργο. 
Θα δούμε το σπίτι και μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά. Από εκεί θα 
συνεχίσουμε για τον Πάνορμο, όπου θα κάνουμε στάση για φαγητό. 
Τελειώνοντας παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για τη Χώρα, 
αφού σταματήσουμε στο χωριό Ταραμπάδος, που είναι γνωστό από 
το θαυμαστό συγκρότημα των αριστοτεχνικών περιστεριώνων που 
κοσμούν μια καταπράσινη πλαγιά. 

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

5η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στο νησί 
πριν την αναχώρησή μας. Το μεσημεράκι θα πάρουμε το πλοίο για 
Ραφήνα και θα επιβιβαστούμε στη συνέχεια στο λεωφορείο μας. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε αργά το βράδυ στην 
πόλη μας.

Στην Τήνο μαζί μας γιατί..

- Προσφέρουμε διαμονή μόνο στη χώρα της Τήνου
- Το πρόγραμμα είναι πλήρες χωρίς άσκοπες προαιρετικές εκδρομές
- Ο συνοδός μας είναι μόνιμος κάτοικος Τήνου
- Το λεωφορείο θα σας συνοδεύει συνεχώς και μέσα στο νησί για να 
μην χρειαστεί να μεταφέρετε τις αποσκευές σας στο πλοίο
- Δώρο μάθημα τοπικής μαγειρικής 
- Επίσκεψη στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά

24/10 
6 & 20/11

5 ΗΜΕΡΕΣ / 3 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και των Πελατών.  

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.

Οργάνωση: ATHOS HELLAS A.E.    ΜΗ.ΤΕ.  09.33.Ε.60.00.00656.00

- Στην περίπτωση που το Γραφείο είναι διοργανωτής, τότε είναι υπεύθυνο 
για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόμενων ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 
12 του ΠΔ 7/2018, και υποχρεούται να παρέχει βοήθεια, αν ο ταξιδιώτης 
αντιμετωπίσει πρόβλημα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 7/2018.
- Ο ταξιδιώτης οφείλει να κοινοποιεί οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης 
την οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση του πακέτου σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ΠΔ 7/2018.
- Σε περίπτωση που ανήλικοι, μη συνοδευόμενοι από γονέα ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συμμετέχουν σε ταξιδιωτικό πακέτο βάσει 
σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού που περιλαμβάνει παροχή καταλύματος, 
το Γραφείο σας παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση επαφή με 
τον ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ανήλικο στον τόπο 
παραμονής του ανηλίκου.
- Για οποιαδήποτε καταναλωτική διαφορά υπεύθυνος είναι ο Συνήγορος 
του Καταναλωτή ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των 
καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός στο 
πλευρό της πολιτείας για τη θεραπεία προβλημάτων που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές του.

ΕΓΓΡΑΦΗ –ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ:
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 αν απαιτείται μεγαλύτερο 
ποσό ή προεξόφληση. 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 το 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 υπόλοιπου 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 
Γ ραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο συμμετέχων προβεί σε εξόφληση 
της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του 
παραδίδει ο διοργανωτής, 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 Δευτέρα έως και Παρασκευή 
10:00-17:00).

1. 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 δικαίωνα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό 
θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους 
ακυρωτικών τελών.

2. 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 εταιρίας και του συμμετέχοντα στην 
εκδρομή. Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν 
σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες 
μετακινήσεις, τις η μέρες 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 εταιρία 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 
εταιρίες 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. 

3. 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 τ ο πρόγραμμα της 
κάθε μέρας. Το γεύμα -δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.            

4. 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 καταβάλλει 
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: α) 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), β) 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 αυτό 
είναι εφικτό (ήτοι εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί αεροπορικά εισιτήρια και 
ξενοδοχείο) και εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή 
της ημέρας αναχώρησης ή 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 αρχηγός αυτής 
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 έκτατα έξοδα 
(επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν 
από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτατων 
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 
ο δικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Στα μουσεία / 
θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των 
αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη. 

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: 
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής 
συμμετοχής. Η προθεσμία για την ειδοποίηση του Πελάτη είναι 20 ημέρες 
πριν την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν 
περισσότερο από έξι ημέρες, επτά ημέρες πριν από την έναρξη του 
πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο και έξι ημερών, 
48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που 
διαρκούν λιγότερο από δύο ημέρες. 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 δεχθεί τότε επιστρέφεται 
το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή 
γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν 
λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν 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 θα προκύψει, η της ευθύνης 
επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. 

6. 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 μέρα 
παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης 
που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα ποσά 
ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη του 
εγγράφου της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το 
Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση 
του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία, 
αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης: 1. έως 21 ημέρες 
πριν την αναχώρηση παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτομο από την 
δοθείσα προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρίας 
προς εξυπηρέτηση των (προκρατήσεις, αλληλογραφία κλπ) 2. Μετά 
το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι και μέχρι 14 ημέρες πριν την 
αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 40% της αξίας

της εκδρομής 3. από 13 έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει το 60% της αξίας της εκδρομής 4. Αν η 
ακύρωση πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα πριν την αναχώρηση 
παρακρατείται το 100 % της αξίας της εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν 
είναι ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων κ.α.) 7. 
Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων δρομολογίων (char-
ter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την 
αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδρομής (100%). Στην 
περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών σε πακέτο εκδρομής 
ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άμεση έκδοση του αεροπορικού 
εισιτηρίου, ή στην περίπτωση του ξενοδοχείου απαιτείται η προεξόφληση 
και η έκδοση voucher, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης 
πριν την αναχώρηση της εκδρομής, παρακρατείται ολόκληρη η αξία 
του αεροπορικού εισιτηρίου και του ξενοδοχείου καθώς αυτό εκδίδεται 
τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις 
αεροπορικές εταιρίες ή από το ξενοδοχείο. Οι επιστροφές των εν λόγω 
ποσών στον ταξιδιώτη πραγματοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και 
σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 14 ημερών μετά την καταγγελία 
της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Για τις κρουαζιέρες η ακόμη και 
για κάποια ακόμη ταξίδια (πχ Ρωσία, Αμερική , Άγιοι Τόποι , κλπ) που 
πολλές φορές τα ονομάζουμε μακρινά η εξωτικά όπως και για ατομικά 
μεμονωμένα ταξίδι α συνήθως ισχύουν διαφορετικού όροι ακύρωσης 
σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών 
καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. 
Επίσης σε περιόδους εκθέσεων , αθλητικών η καλλιτεχνικών γεγονότων 
οι χρονικές περίοδοι συνήθως είναι αρκετά μεγαλύτερες και τα ποσοστά 
παρακρατήσεων υψηλότερα από τα προαναφερόμενα Στην περίπτωση 
που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν 
σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα 
ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με 
το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει 
τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει 
αναγκαστικά σε μονόκλινο.

7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ: Το γραφείο μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που 
απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή 
τους, αλλά κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, 
την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που 
είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις, 
πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμιά ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Όπως 
επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa η είναι μικρότερη 
από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε 
περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ 
τους, εκτός Schengen η αν το διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ 
από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα. Επίσης υπηρεσιακές 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 τους γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το 
γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την 
χώρα. Ενήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν 
φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπ γιατί 
και σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Επίσης 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 απαγορεύσεως ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε 
ο εκδρομέας δεν δικαιούται επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που 
κατέβαλε προς το γραφείο. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο 
της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική 
ευθύνη του συμμετέχοντος. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η 
έγκαιρη προσέλευσή των 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 προ γράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα) 
ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας 
να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωσης 
ή επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει 
να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα. Οποιοσδήποτε 
συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συμμετοχή του σε άλλον 
αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την 
αναχώρηση, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό (δεν είναι εφικτό στις 
αεροπορικές πτήσεις της γραμμής). Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται 
αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα 
έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόματος και 
αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ). Επίσης ο εκδοχέας 
με την αποδοχή της συμμετοχής του δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συναινεί 
με τους όρους συμμετοχής. 

8. 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 τ ην μη εκτέλεση ή την πλημμελή 
εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου τα ξιδιού, περιορίζονται 
σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες 
δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.1. Αεροπορική 
μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912 2. Θαλάσσια μεταφορά: Σύμβαση 
Βέρνης 1974 3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε. 4. 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 τ ης παροχής που δεν παρεσχέθη. Η αξίωση του 
συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία 
μη εκτέλεσης η 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. Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται 
από τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. για τυχόν 
νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια 
και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη

9.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 7/2018 έχει ασφαλισθεί 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. Θα θέλαμε να σας επιβεβαιώσουμε 
ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων (τηλέφωνα, email κλπ) 
που μας έχετε δώσει οικιοθελώς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας είναι 
πολύ σημαντική για εμάς και τα δεδομένα σας διατηρούνται με απόλυτη 
ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές διατάξεις 
και σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό GDPR.


