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6
ημέρες

BENELUX - ΦΛΑΜΑΝΔΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Από τα μυστικά της Φλάνδρας, στο Βασίλειο της Τουλίπας
ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ - ΔΟΥΚΑΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΝΤΕΛΦΤ - ΑΜΒΕΡΣΑ
- ΒΑΛΛΟΝ ΙΑ - ΝΤΙΝΑΝΤ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΙΖ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Λίγα είναι τα ταξίδια που σε 6 μέρες μπορείς να δεις 10 υπέροχες Ευρωπαϊκές πόλεις! Πόλεις που μόνο ασήμαντες
δεν μπορείς να τις πεις. Πόλεις αναβαθμισμένες, προηγμένες, μοντέρνες, με γραφικά κανάλια, μοναδικές πλατείες και
ιστορικά κέντρα, πόλεις προοδευτικές και παράλληλα πλούσιες σε ιστορία.
Έξι ημέρες γεμάτες εικόνες, γεύσεις, πληροφορίες και εμπειρίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει κάθε μία από τις δέκα πόλεις
που θα επισκεφθούμε για το δικό της μοναδικό λόγο αλλά και η εκάστοτε επαρχία. Ιστορικά γεγονότα, γαστρονομικές
εμπειρίες, αλλά και φυσικά τοπία που θα σας μείνουν αξέχαστα, είναι κάποια από αυτά που σας επιφυλάσσει το
συγκεκριμένο ταξίδι.
Ένα ταξίδι που όταν επιστρέψετε, θα είστε σίγουροι πως θέλετε να πραγματοποιήσετε ξανά και θα το προτείνετε
ανεπιφύλακτα στους δικούς σας ανθρώπους.
•
•

Απευθείας πτήσεις για Άμστερνταμ και επιστροφή από Βρυξέλλες (Σαρλερουά) για την αποφυγή περιττών
χιλιομέτρων.
Διαμονή στο Άμστερνταμ στο Radisson South 4* κοντά στο κέντρο της πόλης και στις Βρυξέλλες στο Gresham
Belson 4* στη καρδιά του κέντρου στην περιοχή της Grand Place.

1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος
και απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο Schiphol στο
Άμστερνταμ. Στο δρόμο για το ξενοδοχείο θα πάρουμε
μια πρώτη γεύση από την φημισμένη πόλη. Το βράδυ
σας προτείνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Amsterdam.
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο συναντώντας
την Waterlooplein, θα δούμε την πλατεία Ρέμπραντ, το
παζάρι των λουλουδιών, την Rokin και την κεντρική
πλατεία Dam. Αμέσως μετά μπορείτε να συνεχίσετε την
διασκέδαση σας στις παραδοσιακές ολλανδικές παμπ ή
εστιατόρια της περιοχής.

2η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ - COSTER DIAMONDS – ΦΟΛΕΝΤΑΜ ΜΑΡΚΕΝ
Μετά το πρόγευμα 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. Από
εδώ, σας προτείνουμε να συνεχίσουμε με μια υπέροχη
κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης, για να απολαύσουμε
την αρχιτεκτονική και τη συναρπαστική θέα στα διάσημα
ορόσημα της πόλης. Δείτε τα κτίρια του 17ου αιώνα
που πλαισιώνουν τα διάσημα κανάλια, καθώς και νέα
κομψά κτίσματα που μας φέρνουν στον 21ο αιώνα
του Άμστερνταμ. Περάστε από το Μουσείο Ερμιτάζ και,
στη συνέχεια, γλιστρήστε δίπλα από τη Skinny Bridge,
το κομψό Amstel Hotel και τη γοητευτική γειτονιά του
Grachtengordel.
Το μεσημέρι σας προτείνουμε μια γοητευτική προαιρετική
εκδρομή στα γραφικά ψαροχώρια, το Φόλενταμ (Volendam) και το Μάρκεν (Marken). Το πρώτο, αυτή η μικρή πόλη
στο Ijsselmeer (Άισελμεερ) διατηρεί ακόμη την αυθεντική
ατμόσφαιρα ενός χωριού ψαράδων. Εδώ μπορείτε να
συναντήσετε ακόμη κάτοικους με παραδοσιακές φορεσιές,
στενά μπούστα, δαντελένια καπέλα με φτερά και ποδιές
οι γυναίκες, φαρδιά παντελόνια και μάλλινες μπλούζες οι
άντρες και τα χαρακτηριστικά ξύλινα σπιτάκια βαμμένα
φυσικά σε άσπρες και πράσινες αποχρώσεις. Το ίδιο θα
συναντήσουμε και στο Μάρκεν, που βρίσκεται σε νησάκι,
ένα χωριό μέσα στη φύση ξύλινα σπίτια με πολύ ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική, με διαφορετικά μοναδικά χρώματα και
φροντισμένους κήπους. Επιστροφή στο Άμστερνταμ.

3η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΝΤΕΛΦΤΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αφήνουμε το όμορφο
περιβάλλον του Άμστερνταμ, για την κοσμοπολιτική Χάγη
στην οποία φτάνουμε σε λιγότερο από 1 ώρα. Έδρα του
Ολλανδικού Κοινοβουλίου, της κυβέρνησης, των Βασιλέων
(εδώ είναι και το Παλάτι), του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά
και Διεθνών Οργανισμών και του Διεθνούς Δικαστηρίου,
(το περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης»). Τα μοναδικής

αξίας κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες,
συγκροτούν την πιο κομψή ολλανδική πόλη. Τρεις βασικές
πλατείες και ένα δίκτυο πεζοδρόμων χαρακτηρίζουν το
κέντρο. Επόμενος σταθμός η μεσαιωνική Ντελφτ, πρώτη
πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μια ιστορική πόλη
με πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο, ευρύχωρες πλατείες
και μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς.
Συνεχίζουμε για τον τελικό μας σημερινό προορισμό, τις
Βρυξέλλες. Θα ξεκινήσουμε με μια πανοραμική ξενάγηση
στην πρωτεύουσα του Βελγίου όπου θα δούμε το Atomium,
τα Βασιλικά Παλάτια του Λακεν με τον ομώνυμο Βασιλικό
Ναό, το 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, τη Βασιλική πλατεία με
τα Βασιλικά Ανάκτορα, την «Ευρωπαϊκή Γειτονιά»,
όπου εδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και οι αντιπροσωπείες των κρατών-μελών
της Ε.Ε., την Αψίδα του Θριάμβου, τον Καθεδρικό Ναό
και θα καταλήξουμε στην Grand Place, μια από τις πιο
όμορφες πλατείες της Ευρώπης με το Δημαρχείο και
τα σπίτια των συντεχνιών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση.

Φιλαρμονικής και την κεντρική πλατεία «των όπλων» Place d’ Armes. Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες.

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ
Αν νομίζετε πως δεν υπάρχουν άλλα όμορφα μέρη σε
αυτές τις περιοχές, περιμένετε το τέλος της σημερινής
ημέρας. Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για
τη Γάνδη. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλεως, όπου
θα δούμε το δημαρχείο, το Διοικητήριο, το ναό του Αγ.
Νικολάου, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτιου και
θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα
ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε
για τη διάσημη Μπρυζ, μια από τις ομορφότερες πόλεις
της 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.

6η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΒΑΤΕΡΛΩ - ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΝΤΙΝΑΝΤ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από τα μικρότερα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την διαδρομή θα
διασχίσουμε το Βελγικό νότο, μέσα από την πεδιάδα με τις
καταπράσινες εκτάσεις, τα γραφικά χωριουδάκια και τα
μεγαλοπρεπή κάστρα. Η διαδρομή μας στη Βαλλονία θα
οδηγήσει σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις, την Ντινάντ,
γενέτειρα του Σαξ (σαξόφωνο), όπου θα έχουμε χρόνο
για καφέ και περίπατο στον ποταμό Λέσσε. Συνεχίζοντας
την πορεία μας προς το Λουξεμβούργο, θα μας συνεπάρει
η εναλλαγή φυσικών τοπίων του νοτιοανατολικού
Βελγίου. 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 Παναγίας, την εντυπωσιακή Κόκκινη
γέφυρα με την υπέροχη θέα, το θαυμαστό κτίριο της

Τελευταία μας ημέρα σήμερα, οπότε ο χρόνος είναι στη
διάθεσή σας για να τον αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε.
Εμείς σας προτείνουμε μια προαιρετική επίσκεψη στο
Βατερλό, το χώρο, όπου ο Δούκας του Ουέλινγκτον
κατανίκησε τον Ναπολέοντα, μια ήττα που σήμαινε
το οριστικό τέλος της εξουσίας του μεγάλου αυτού
στρατηλάτη και την εξορία του στο νησί της Αγίας
Ελένης. Εδώ κυριαρχεί ο λόφος του λιονταριού, ένα
τεχνητό δημιούργημα ύψους 43μ. και περιφέρειας 520μ.
με ένα άγαλμα λιονταριού στην κορυφή του, από την
κορυφή του οποίου μπορεί να απολαύσει κάποιος τη
θέα της περιοχής που έγινε η μάχη του Βατερλό. Στους
πρόποδες αυτού του λόφου υπάρχει το Waterloo Battlefield Visitors Center ή το Memorial 1815 που είναι
μια ολόκληρη εμπειρία, κάτι περισσότερο από απλά ένα
μουσείο, το οποίο και θα επισκεφθούμε. Επιστροφή στις
Βρυξέλλες. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά
για την πτήση της επιστροφής.

BENELUX - ΦΛΑΜΑΝΔΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
6 ημέρες
Αναχώρηση

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
Δίκλινο

Τιμή Παιδιού

Τιμή
Μονόκλ.

Πτήσεις

TRANSAVIA

Αμστερνταμ : Radisson
South 4*
10/8

Βρυξέλλες : Gresham
Belson 4*

815

665

1060

Σύνολο φόρων 175€ ανά άτομο

ΘΕΣ-AMΣΤΕΡΝΤΑΜ
10.55 - 13.00
RYANAIR
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
20:45-00:30

Περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της
TRANSAVIA και της RYANAIR από Θεσσαλονίκη
Αποσκευές : 1 μικρή χειραποσκευή (40x20x25cm) +
1 χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά άτομο. Αν
επιθυμείτε επιπλέον αποσκευή ζητήστε μας τιμή.
Διαμονή για 5 διαν/σεις στα ξενοδοχεία που
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο
σύμφωνα με το πρόγραμμα
Συνοδός εκδρομής
Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνει:
•

εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, προαιρετικές
επισκέψεις & δημοτικοί φόροι πόλεων
(πληρώνονται στη reception των ξενοδοχείων)

