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Αγαπητοί φίλοι 
Αυτό το καλοκαίρι ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε!
Nα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε πάλι χωρίς περιορισμούς. 
Ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν για εμάς αρκετά πολύτιμος γιατί καταφέραμε να ανανεώσουμε όλα τα προγράμματα, να 
τα προσαρμόσουμε στα καινούρια δεδομένα και να ετοιμάσουμε νέα, σε απίθανους προορισμούς. Κάποια από αυτά μάλιστα θα τα 
βρείτε αποκλειστικά σε εμάς! 
  
Αν έχετε ταξιδέψει μαζί μας γνωρίζετε..αν όχι δείτε μερικούς από τους λόγους που πρέπει..

Εσύ εκεί με ακούς; Ναι εσένα λέω, που είσαι οργανωμένος και κλείνεις το ταξίδι σου νωρίς, 
εσύ είσαι ο πιο έξυπνος! 

Γιατί όσο νωρίτερα τόσο φθηνότερα. 
Αν αργήσεις μπορεί ο συνταξιδιώτης που γίνατε φίλοι, να έχει κλείσει με έως και 35% χαμηλότερη τιμή από σένα που έκανες κράτηση τελευταία στιγμή.

Για αυτό στο έντυπο αυτό δεν υπάρχει τιμοκατάλογος, επειδή οι τιμές αυξάνονται όσο πλησιάζει η ημέρα της αναχώρησης. 

Ζητήστε να σας ετοιμάσουμε εμείς τις διακοπές σας όπως ακριβώς εσείς επιθυμείτε. 
Προορισμός, ημερομηνίες, διαμονή, ενοικίαση αυτοκινήτου, δραστηριότητες κλπ. 
Από την Ελλάδα μέχρι την άκρη του κόσμου με την δική μας εμπειρία, για να μην χάνετε χρόνο σε άσκοπες ή επικίνδυνες αναζητήσεις 
και φυσικά να έχετε πάντα την φροντίδα ενός ειδικού.  

Διακοπές στα μέτρα σας 

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΑΣ 

Η εμπιστοσύνη σας είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε τα 
ταξίδια και να μην ακυρώνονται λόγω χαμηλών συμμετοχών. Από το 1988 χιλιάδες 
ταξιδιώτες, μας ακολουθούν στις “περιπέτειες” μας με αποτέλεσμα πολλά ταξίδια να 
είναι εγγυημένα από την αρχή της ανακοίνωσής τους!

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 
Στα προγράμματα που σας προσφέρουμε, δεν θα βρείτε κάποιο ταξίδι που δεν αξίζει! Τα 
γνωρίζουμε όλα και είναι όλα τέλεια! Οι προορισμοί μας είναι προσεκτικά επιλεγμένοι 
μετά από χρόνια εμπειρίας, προσαρμοσμένοι στα νέα τουριστικά δεδομένα και να είστε 
σίγουροι πως έχουμε απορρίψει προορισμούς που δεν μας ενθουσίασαν.  

ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
Σε κάθε αεροπορικό μας ταξίδι, προαγοράζουμε τις αεροπορικές θέσεις με ειδικές 
συμφωνίες με τις αεροπορικές εταιρίες, ώστε να έχετε εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα 
ακόμα και στην υψηλή περίοδο και μάλιστα με τιμές group!

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Γυρίζοντας σελίδα, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο προσθέτοντας σε κάθε ταξίδι, εκτός 
από τα βασικά αξιοθέατα, βιωματικές εμπειρίες, δραστηριότητες, γνωριμία με τον 
καθημερινό τρόπο ζωής και τοπική γαστρονομία.

Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΣ 
Δίνουμε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε. Δεν αρκεί να 
είναι πολυτελές το ξενοδοχείο, πρέπει να το παίρνουμε και σε καλή τιμή (Value for mon-
ey). Aυτό για εμάς πλέον δεν είναι δύσκολο, εξαιτίας σας! Η προτίμηση που μας δείχνετε 
τόσα χρόνια, έχει ανεβάσει την αγοραστική δύναμη της Athos Hellas με αποτέλεσμα να 
έχετε super τιμές σε υπέροχα ξενοδοχεία.

ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ 
Κάθε χώρα έχει τα βασικά της αξιοθέατα αλλά και τις κρυφές της ομορφιές. Αυτά 
τα μέρη που μόνο οι τοπικοί γνωρίζουν και είναι πραγματικά υπέροχα. Εμείς αυτά 
ψάχνουμε περισσότερο γιατί έτσι μπορούμε να προσφέρουμε μια πιο ολοκληρωμένη 
εμπειρία. Όλοι πηγαίνουν στο Μιλάνο, κανένας όμως στη διαμαντένια Stresa και τα 
νησιά Μπορομέο!

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
Από τα σημαντικότερα κομμάτια ενός ταξιδιού με το οποίο δεν πρέπει να παίζετε! 
Μην ρισκάρετε ένα ταξίδι με συνοδούς που δεν είναι έμπειροι γιατί σίγουρα θα το 
μετανιώσετε. Είναι γνωστό πως η ομάδα των συνοδών μας εδώ και χρόνια είναι η 
καλύτερη, τους γνωρίζετε με τα ονόματά τους και τους συναντάτε στα ταξίδια μας. 
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της επιτυχίας ενός ταξιδιού και να 
είστε σίγουροι πως μαζί μας είστε ασφαλείς!!

ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Το ταξίδι αρχίζει από εδώ! Οι παλαιότεροι travelers τους γνωρίζετε προσωπικά. Άλλωστε 
έχετε επιλέξει αυτόν/ή που σας ταιριάζει. Έχετε άμεση και συνεχή επικοινωνία και 
μπορείτε να πάρετε όποια πληροφορία επιθυμείτε για τα ταξίδια σας γιατί έχουν 
ταξιδέψει πολύ και τα γνωρίζουν όλα!
Επίσης κάθε απαραίτητη διαδικασία (check in, voucher, έκδοση βίζας κλπ γίνεται 
ηλεκτρονικά από εμάς  

Για να δείτε αναλυτικά τις τιμές 
σκανάρετε εδώ

Oι τιμές των αεροπορικών ταξιδιών ή των Fly & Drive υπάρχουν μόνο στον 
on line τιμοκατάλογο επειδή μεταβάλλονται (κάνε κράτηση άμεσα!)

Οι τιμές των οδικών εκδρομών αναγράφονται και στο παρόν έντυπο.

Oι προτάσεις μας για αυτό το Καλοκαίρι είναι 
• Οργανωμένα αεροπορικά ταξίδια στο εξωτερικό 
• Διακοπές Fly & Drive σε ελληνικά νησιά 
• Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα  
• Οδικές εκδρομές στο εξωτερικό
• Κρατήσεις σε ξενοδοχεία, δωμάτια και Βίλες σε ανταγωνιστικές τιμές  
• Εξωτικά ταξίδια στα μέτρα σας (customized trips)
• Γαμήλια ταξίδια - Honeymoon vacations 

!

VIBER GROUP
Σε κάθε ταξίδι, εφόσον επιθυμείτε συμμετέχετε στο Viber group για άμεση καθημερινή 
ενημέρωση και επικοινωνία με τον/την συνοδό της εκδρομής και τους άλλους 
συνταξιδιώτες. 
Βέβαια και η φωτογραφία με τα περισσότερα like κερδίζει ένα υπέροχο δώρο!
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Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή 
• Αποσκευές κατά τη διάρκεια της πτήσης σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
• Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
• Πρωινό ή ημιδιατροφή καθημερινά στο ξενοδοχείο
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Check point πόλεων (εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)
• Συνοδός εκδρομής 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται : Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, προαιρετικές επισκέψεις 
& δημοτικοί φόροι πόλεων (πληρώνονται στη reception των ξενοδοχείων)

Περιλαμβάνονται :
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο πληροί όλες τις  

προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές ταξίδι με τήρηση των υγειονομικών όρων
• Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
• Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
• Αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση 

Δεν περιλαμβάνονται : Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, προαιρετικές επισκέψεις 
& δημοτικοί φόροι πόλεων (πληρώνονται στη reception των ξενοδοχείων)

Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις 
• Πολιτική αποσκευών όπως αναγράφεται στον τιμοκατάλογο
• Προκράτηση θέσης στις πτήσεις  

(για να μην κάθεστε μακριά από τον συνταξιδιώτη σας!)
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών  

(οι 6 ημέρες αντιστοιχούν σε 5 διαν/σεις) 
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται : Oι φόροι διαμονής οι οποίοι πληρώνονται στην υποδοχή του 
ξενοδοχείου : ανά άτομο/ανά ημέρα 1-2 αστέρων 0,50 € , 3 αστέρων 1,50 €, 4 αστέρων 
3,00 €, 5 αστέρων 4,00 €

Περιλαμβάνονται :
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο θα πληροί όλες τις  

προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές ταξίδι με τήρηση όλων των υγειονομικών 
όρων

• Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο 
• Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τις θαλάσσιες διαδρομές (όχι προαιρετικές κρουαζιέρες)
• Αρχηγό-συνοδό του γραφείου
• Ασφαλιστική κάλυψη προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες
 
Δεν περιλαμβάνονται : εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, προαιρετικές επισκέψεις & 
φόροι διαμονής (πληρώνονται στη reception των ξενοδοχείων)

Στο ταξίδι ή στις διακοπές σας περιλαμβάνονται 

ΠεριεχόμεναΑεροπορικά Ταξίδια στο εξωτερικό 

Οδικά Ταξίδια στο εξωτερικό 

Διακοπές στην Ελλάδα - Fly & Drive

Οδικά - Ακτοπλοϊκά προγράμματα - εκδρομών στην Ελλάδα

Οι αναχωρήσεις των αεροπορικών ταξιδιών γίνονται από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”.
Αν επιθυμείτε να ταξιδέψετε από οποιοδήποτε άλλο αεροδρόμιο της Ελλάδας, της 
Κύπρου ή άλλης χώρας, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις τιμές 
“ΝΟ FLIGHT”.

Oι αναχωρήσεις γίνονται από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στην οδό Μητροπόλεως 16. 
Ενημερωθείτε για τις εκδρομές που αναχωρούν από Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Σέρρες, 
Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Κοζάνη από το τοπικό σας ταξιδιωτικό 
γραφείο.

Oι αναχωρήσεις γίνονται από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στην οδό Μητροπόλεως 16. 
Ενημερωθείτε για τις εκδρομές που αναχωρούν από Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Σέρρες, 
Καβάλα, Βέροια, Κοζάνη από το τοπικό σας ταξιδιωτικό γραφείο.

Το parking βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και παρέχει δωρεάν μεταφορά 
προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. 

Έρχεστε με το αυτοκίνητο σας στο parking SKYPARK, μόλις 800m πριν το κτίριο του αεροδρομίου.
Παρκάρετε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και κρατάτε τα κλειδιά. 
Ο χώρος φυλάσσεται και βιντεοσκοπείται επί 24ώρου βάσεως.

Ειδικές τιμές για Parking στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”

Ημέρες Τιμή σε ευρώ
4 14
5 17
6 18
7 24
8 27

2	 Εισαγωγικό
3	 Περιλαμβανόνται	-	Περιεχόμενα

4	 Μέλανας	Δρυμός	-	Αλσατία	-	Ελβετία	-	Αλπικό	Τρένο	
5	 Μέλανας	Δρυμός	-	Αλσατία	-	Ελβετία	-	Αλπικό	Τρένο	
6	 Η	Αλσατία	&	Ο	Παραμυθόκοσμος	του	Μέλανα	Δρυμού	
7	 Η	Αλσατία	&	Ο	Παραμυθόκοσμος	του	Μέλανα	Δρυμού	
8	 Παρίσι
9	 Παρίσι
10	 Παρίσι	-	Σεπτεμβριος	
11	 Benelux	-	Φλαμανδία	-	Κάτω	Χώρες	
12	 Πανόραμα	Πορτογαλίας	
13	 Βαρκελώνη	7+1	Ημέρες	
14	 Kλασσική	Ισπανία	
15	 Kλασσική	Ισπανία	
16	 Γύρος	Ισπανίας
17	 Γύρος	Ισπανίας
18	 Πανόραμα	Προβηγκίας	-	Γαλλική	Ριβιέρα	-	Βαρκελώνη
19	 Πανόραμα	Προβηγκίας	-	Γαλλική	Ριβιέρα	-	Βαρκελώνη
20	 Πανόραμα	Πολωνίας	
21	 Χώρες	Βαλτικής	
22	 Βουδαπέστη	-	Βιέννη	-	Πράγα	
23	 Δαλματικές	Ακτές
24	 Ρώμη	-	City	Break	
25	 Γύρος	Ιταλίας
26	 Μαgica	Italia	
27	 Μαgica	Italia	
28	 Βενετία	-	Μιλάνο	&	Οι	Σαγηνευτικές	Λίμνες	της	Βόρειας	Ιταλίας	
29	 Βενετία	-	Μιλάνο	&	Οι	Σαγηνευτικές	Λίμνες	της	Βόρειας	Ιταλίας	
30	 Costiera	Amalfitana	-	Κάπρι	-	Ρώμη	
31	 Costiera	Amalfitana	-	Κάπρι	-	Ρώμη	
32	 Σικελία	-	Μεγάλη	Ελλάδα	
33	 Ονειρική	Βόρεια	Ιταλία	-	Βενετία	
34	 Καππαδοκία	-	Σμύρνη	-	Μικρά	Ασία
35	 Καππαδοκία	-	Σμύρνη	-	Μικρά	Ασία
36	 Σμύρνη	-	Παράλια	Μικράς	Ασίας		
37	 Μάλτα	

38	 Δαλματία	-	Ντουμπρόβνικ	
39	 Δαλματία	-	Ντουμπρόβνικ	
40	 Δαλματικές	Ακτές		
41	 Δαλματικές	Ακτές		
42	 Βουδαπέστη	-	Βιέννη	-	Πράγα	/	5	Πρωτευουσες	
43	 Βουδαπέστη	-	Βιέννη	-	Πράγα	/	5	Πρωτευουσες	
44	 Βουκουρέστι	-	Στα	Βήματα	του	Δράκουλα	
45	 Κωνσταντινούπολη	1000+1	νύχτες	
46	 Κωνσταντινούπολη	Express
47	 Kλασική	Κωνσταντινούπολη
48	 Παράλια	Μικράς	Ασίας	
49	 Καππαδοκία	-	Άγκυρα	-	Προύσα	
50	 Καππαδοκία	-	Σμύρνη	-	Παράλια	Μικράς	Ασίας		
51	 Καππαδοκία	-	Σμύρνη	-	Παράλια	Μικράς	Ασίας	

52	 Fly	&	Cruise	Νορβηγικά	Φιόρδ	
53	 Fly	&	Cruise	Νορβηγικά	Φιόρδ	
54	 Κρουαζιέρα	Αδριατική	-	Δαλματικές	Ακτές	-	Βενετία	
55	 Kρουαζιέρα	Παράλια	Μικράς	Ασλίας	-	Άγιοι	Τόποι	-	Αιγαίο	
56	 Kρουαζιέρα	Κωνσταντινούπολη	-	Σμύρνη	-	Μποντρούμ	-	Μύκονος	
57	 Κρουαζιέρα	Ειδυλλιακό	Αιγαίο	Celestyal	Απο	Skg	

58	 Fly	&	Drive
59	 Fly	&	Drive

60	 Ναύπλιο	-	Πόρτο	Χέλι	
61	 Γύρος	Πελοποννήσου	
62	 Τήνος	
63	 Τήνος	
64	 Σκιάθος	
65	 Σκιάθος	
66	 Σκόπελος	
67	 Όροι	Συμμετοχής	

Αεροπορικά Ταξίδια στο εξωτερικό 

Οδικά Ταξίδια στο εξωτερικό 

Κρουαζιέρες

Fly & Drive

Οδικά - Ακτοπλοϊκά προγράμματα - εκδρομών στην Ελλάδα

Οι αναχωρήσεις των Fly & Drive γίνονται από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”.



Μέλανας Δρυμός - Αλσατία  
Ελβετία - Αλπικό τρένο ΝΈΟ 

αποκλειστικό

πρόγραμμα! 

7
ημέρες

Μία αποκλειστική 
αναχώρηση 

9  Αυγούστου

Μια μοναδική  αναχώρηση για ένα υπέροχο ταξίδι που συνδυάζει τις Γερμανικές περιοχές του Ρήνου 
στο Μέλανα Δρυμό, την γραφική Αλσατία και την Ελβετία με το φημισμένο Αλπικό τρένο. 
Ένα ταξίδι για αυτούς που “ξέρουν”, μια διαδρομή στα καλύτερα της Ευρώπης! 

1η Ημέρα: ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΥΡΈΜΒΈΡΓΗ - ΚΑΣΤΡΟ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - FRAUENKIRCHE
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 10.00 το πρωί, έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση 
για τη Νυρεμβέργη. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το ιστορικό κέντρο της πόλης. 
Στεφανωμένη από το αυτοκρατορικό Κάστρο της Νυρεμβέργης – που χαρίζει κι ένα υπέροχο πανόραμα 
της πόλης – η Νυρεμβέργη μοιάζει με ζωντανό, αριστοτεχνικό πίνακα του Ντύρερ. Το λεωφορείο μας 
αφήνει κοντά στο κάστρο, από όπου, αφού απολαύσουμε την εντυπωσιακή θέα στην πόλη, περπατώντας 
ανάμεσα στα τείχη και τους πύργους, θα καταλήξουμε στην παλιά πόλη. Επίκεντρο του μεσαιωνικού καμβά, 
η πλατεία Hauptmarkt με την επιβλητική γοτθική Εκκλησία της Παναγίας (Frauenkirche) και το 19μετρο 
Schöner Brunnen (Όμορφο Σιντριβάνι), διακοσμημένο με 40 περίτεχνα γλυπτά. Το Δημαρχείο, η ογκώδης 
St.Sebalduskirche και η γέφυρα Maxbrücke, που ενώνει δύο ιστορικές πλατείες, είναι μερικά από τα πιο 
φωτογενή αξιοθέατα στη Νυρεμβέργη του άλλοτε. Λίγο πιο κάτω ανοίγεται μπροστά σου ο ποταμός Peg-
nitz, πάνω στον οποίο σαν να επιπλέει βρίσκεται το «Γηροκομείο του Αγίου Πνεύματος» απ’ το 14ο αιώνα 
και λίγο πιο κάτω η ογκώδης εκκλησία του Αγίου Λαυρεντίου. Ελεύθερος χρόνος και μην ξεχνάτε ότι τα 
λουκάνικα της Νυρεμβέργης είναι τα πιο φημισμένα στη Γερμανία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Για το βράδυ προτείνουμε μια βόλτα στη νυχτερινή πόλη. Στη Weißgerbergasse, περίπου 20 ιστορικά 
μεσοαστικά σπίτια διασώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς. Την ημέρα νιώθει κανείς πώς ήταν να ζει στη 
Νυρεμβέργη μιας άλλης εποχής. Το βραδάκι, όμως, μπαράκια όπως το Mata Hari τη μετατρέπουν σε hot 
spot της νυχτερινής ζωής.

2η Ημέρα: ΝΥΡΈΜΒΈΡΓΗ - ΧΑΙΔΈΛΒΈΡΓΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα και, αφού δούμε το κτίριο όπου πραγματοποιήθηκε η περίφημη «Δίκη της 
Νυρεμβέργης», αναχώρηση για την ειδυλλιακή πόλη της Χαϊδελβέργης, μια από τις 
ομορφότερες και γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού 
και έδρα του  παλαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας, από το 1386. Θα περπατήσουμε 
στον πεζόδρομο Hauptstrasse, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, που περνάει από 
την κεντρική πλατεία Marktplatz, φιλοξενώντας στο διάβα του την αψίδα του Καρόλου, το 
κτίριο του Δημαρχείου, τον εμβληματικό καθεδρικό  ναό του Αγίου Πνεύματος, καθώς και 
την παλαιότερη, άριστα διατηρημένη οικία της πόλης, το Τσουμ Ρίττερ. Λίγο παρακάτω θα 
δούμε την πλατεία Πανεπιστημίου με το παλαιότερο κτίριο του συγκροτήματος, από τις 
αρχές του 17ου αιώνα. Τέλος, θα ανεβούμε στη φημισμένη Παλαιά Γέφυρα, που ενώνει τις 
όχθες του ποταμού Νέκαρ, με τα αγάλματα της Αθηνάς και του Κάρολου Θεοδώρου, πρίγκιπα 
εκλέκτορα του Παλατινάτου, που φρόντισε για την κατασκευή της. Χρόνος ελεύθερος. 
Συνεχίζουμε, αλλάζοντας χώρα, για τη σημαντικότερη πόλη της Αλσατίας, το Στρασβούργο. 
Ο τοπικός πληθυσμός αποτελεί ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων, ενώ η πόλη 
θεωρείται γέφυρα της ενότητας μεταξύ της σύγχρονης Γαλλίας και Γερμανίας. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο Hilton αργά το βράδυ, τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΑ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - CANAL CRUISE - ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής προσδίδει η Μικρή Γαλλία, μια περιοχή η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από 
τα παραδοσιακά παραμύθια του Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. Τα άφθονα νερά που διοχετεύονται στην περιοχή αφορούν συγκεκριμένους επαγγελματίες της εποχής, όπως 
βυρσοδέψες και ψαράδες, που αποτελούσαν και την πλειοψηφία των κατοίκων της. Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει για το μέγεθος των αμυντικών έργων, τα οποία 
έλαβαν χώρα περί το 17ο αιώνα. Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1444 από το 
Γουτεμβέργιο. Κατά την περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε την πλατεία του Γουτεμβέργιου με το παλαιό Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια 
στην Ευρώπη με ύψος 142 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν, το Μουσείο του Καθεδρικού Νοτρ Νταμ, το Μουσείο Ιστορίας της πόλης, το Μουσείο Αλσατίας, μουσεία και άλλα. 
Το Στρασβούργο είναι η έδρα του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από κοινού με τις Βρυξέλλες, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. Ελεύθερος 
χρόνος. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στα κανάλια. 
Το μεσημέρι ελάτε μαζί μας σε μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του Στρασβούργου και σε ακτίνα 100 χλμ. υπάρχουν 67 φημισμένα 
κρασοχώρια, 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 Ρικβίρ και το Έγκισχαιμ. Στο πρώτο, 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 Γκωλ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, 
με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν την τιμητική τους. Επισκεπτόμενοι το Εγκισχάϊμ θα δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα χτισμένο από τους  δούκες της Αλσατίας και θα 
περπατήσουμε στα μεσαιωνικά δρομάκια. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

Αεροπορικές Εκδρομές  Εξωτερικού

● Νυρεμβέργη
● Χαϊδελβέργη
● Στρασβούργο

● Μικρή Γαλλία 
● Canal Cruise
● Εκδομή στα Κρασοχώρια 

● ΣαΪν Μόριτζ
● Ντάβος
● Αλπικό Τρένο

● Ιντερλάκεν
● Βέρνη
● Λουκέρνη

● Βασιλεία
● Ζυρίχη
● Τσούρ 
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4η Ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΒΑΣΙΛΈΙΑ - ΖΥΡΙΧΗ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό, αφήνουμε την υπέροχη αυτή πόλη και κατευθυνόμαστε νότια, προς την Ελβετία. Πρώτη πόλη που επισκεπτόμαστε είναι η Βασιλεία. Μια πόλη βιομηχανική, 
αλλά με πολλά Μουσεία και πολύ γραφική παλιά πόλη, στις όχθες του ποταμού Ρήνου, που διαρρέει την πόλη. Το λεωφορείο μας αφήνει κοντά στο Μουσείο Τέχνης και από εκεί 
ξεκινάμε την περιήγηση μας. Θα δούμε πρώτα τον πολύ εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό και την πλατεία του, που σηματοδοτεί το θρησκευτικό κέντρο της πόλης και περιβάλλεται από 
κτίσματα τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σ΄ αυτήν την περιοχή βρίσκεται και ένα σημείο, από όπου θα έχουμε μια υπέροχη θέα στον ποταμό και τις γειτονιές της απέναντι 
όχθης. Συνεχίζοντας, περνάμε από δρομάκια της παλιάς πόλης ανακαλύπτοντας άριστα διατηρημένα σπίτια από το 15ο αιώνα και καταλήγοντας στην πλατεία Marktplatz. Εδώ θα 
δούμε το εντυπωσιακό «Κόκκινο Δημαρχείο»με τις αλληγορικές φιγούρες και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ ή να σεργιανίσουμε και στις υπόλοιπες κρυμμένες γωνιές της πόλης. 
Συνεχίζοντας, αναχωρούμε για τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.Κατευθυνόμαστε στην περιοχή το Σιδηροδρομικού Σταθμού, από 
όπου ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη, δίπλα στις όχθες του ποταμού Limmat, που διαρρέει το κέντρο. Θα δούμε το εντυπωσιακό Δημαρχείο που κοσμείται στην πρόσοψή του 
από περίτεχνες ζωφόρους, αλλά και τη μαρμάρινη πύλη με την επίχρυση διακόσμηση, τα σπίτια των συντεχνιών, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, τον Καθεδρικό Ναό Γκροσμίνστερ, 
την εκκλησία Φραουμίνστερ του 13ου αιώνα, με τα υαλογραφήματα του Μαρκ Σαγκάλ, το κτίριο της Όπερας και θα καταλήξουμε στην ομώνυμη λίμνη. Ελεύθερος χρόνος για να 
απολαύσετε την περιοχή, περπατώντας στον παραλίμνιο πεζόδρομο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η Ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΤΣΟΥΡ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΈΝΟ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο σας προτείνουμε να έρθετε μαζί μας σε μια προαιρετική εκδρομή 
με το περίφημο Αλπικό τρένο. Μετά από μια καταπράσινη διαδρομή φτάνουμε στο Τσουρ, όπου 
επιβιβαζόμαστε στο παραδοσιακό τρένο, με κατεύθυνση το Σαιν Μόριτζ παγκοσμίου φήμης 
χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ 
και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προδιαγραφών χειμερινές διακοπές. Η διαδρομή ξελογιάζει 
μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς το συγκλονιστικό, 
γεμάτο αντιθέσεις και χρώματα τοπίο, που θα σας μείνει αξέχαστο. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε 
τη φυσική ομορφιά. Συνεχίζοντας με το ίδιο μέσο επισκεπτόμαστε ένα ακόμη φημισμένο χειμερινό 
θέρετρο πολυτελείας, το Νταβός. Από εκεί επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για να επιστρέψουμε στη 
Ζυρίχη.

6η Ημέρα:  ΖΥΡΙΧΗ - ΙΝΤΈΡΛΑΚΈΝ - ΒΈΡΝΗ - ΛΟΥΚΈΡΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ακόμη εκδρομική εμπειρία στο αλπικό ελβετικό ανάγλυφο. Μετά από μια μαγευτική διαδρομή στα βουνά με λίμνες και ποτάμια φτάνουμε στο 
Ιντερλάκεν, χειμερινό επίσης θέρετρο με πολυτελή καταλύματα και βάση για αλπικές διαδρομές με τρένο, αλλά και πεζοπορία. Είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Άαρ, ανάμεσα 
στις λίμνες Τούνερζεε και Μπρίντσερζεε, γεγονός που έδωσε και την ονομασία του. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Συνεχίζοντας, μέσω ενός ειδυλλιακού παραλίμνιου δρόμου, 
φτάνουμε στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το διοικητικό 
κέντρο της Ελβετίας. Με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες και τις γραφικές προσόψεις, η παλιά πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό 
κέντρο στην Ελβετία. Η ιστορική μεσαιωνική παλιά πόλη της Βέρνης έχει ανακηρυχθεί από το 1983 Μνημείο  Παγκόσμιας Κληρονομιάς  από την UNESCO. 
Ξεκινώντας την περιήγησή μας από την πλατεία Μπέρεν Πλατς που καλύπτει την περιοχή που 
κάποτε ήταν τάφρος,  δηλαδή το τέλος της πόλης, όπου υπήρχαν αρκούδες, εξ ου και το όνομά 
της, διερχόμαστε από την πλατεία την Μπούντεν Πλατς, όπου το κτίριο που δεσπόζει είναι το 
Μπούντενχάους, το επιβλητικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Ελβετίας, απ όπου βλέπουμε τον ποταμό 
Άαρ που περιβάλλει την πόλη σε σχήμα πετάλου, συνεχίζουμε προς τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό,  
βλέπουμε τον Πύργο Κέφιγκτουρμ, δυτική πύλη της Μεσαιωνικής πόλης και αργότερα φυλακή και τον κεντρικό 
δρόμο, τη Μαρκτγκάσε, που ανοίγεται μπροστά μας εντυπωσιακός, με ψηλά κτίρια και με τις σημαίες να 
κυματίζουν στα περισσότερα από αυτά, όπως και τη συνέχεια, την Κραγκάσα, όπου κυριαρχούν τα στιβαρά 
πέτρινα κτίρια με τις στοές και οι κρήνες - σιντριβάνια με τις στολισμένες με γλυπτά λαϊκής τεχνοτροπίας 
από μορφές της ιστορίας  και της μυθολογίας, αλλά και γεμάτες με λουλούδια. Στοιχεία βέβαια που φτάνουν 
έως σήμερα και είναι μάρτυρες του πόσο πλούσια και ένδοξη ήταν η πόλη της Βέρνης κατά τον 16ο αι. 
Τελειώνοντας βλέπουμε τον Πύργο με το περίφημο αστρονομική ρολόι και τη γέφυρα Νίντεγκμπρίκε του 
ποταμού Άαρ, με το πάρκο των αρκούδων. 
Τελευταίος προορισμός η Λουκέρνη, στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με 
τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, όπου θα δούμε την κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 14ο 
αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την κεντρική Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, 
τις φημισμένες εκκλησίες των Φραγκισκανών, των Ιησουιτών, τη Χοφκίρκε και φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό 
κέντρο, τα οποία δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.

7η Ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΒΑΣΙΛΈΙΑ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, ήρθε η τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες και εμπειρίες που θα μας μείνει αξέχαστο. Άλλωστε όλοι 
γνωρίζουμε πως τα ταξίδια είναι η καλύτερη επένδυση! Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βασιλείας, έλεγχος εισιτηρίων, πτήση για τη Θεσσαλονίκη.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Η Αλσατία και ο παραμυθόκοσμος του 
Μέλανα Δρυμού

ΙΔΑΝΙΚΟΣ 

συνδυασμός 

πτήσεων

6
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

7 Ιουλίου

15, 29 Αυγούστου

Η Αλσατία είναι μια ιδιαίτερα όμορφη περιοχή η οποία εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής όχθης του Ρήνου. Κατά την 
αρχαιότητα ανήκε στους Κέλτες. Αργότερα υπήρξε μέρος της Γερμανίας αλλά και της Γαλλίας. Η περιοχή «άλλαξε χέρια» 
αρκετές φορές, ώσπου με το πέρας του Α΄ Παγκόσμιου εντάχθηκε μόνιμα στο κράτος της Γαλλίας. Οι αλλαγές αυτές είχαν 
ως αποτέλεσμα την ανάμειξη των πληθυσμών και τη δημιουργία μιας διαφορετικής νοοτροπίας η οποία φαίνεται από την 
καθημερινότητα των κατοίκων μέχρι την κουλτούρα και την αρχιτεκτονική. 

Στο ταξίδι αυτό θα επισκεφτούμε υπέροχα μέρη από την πρωτεύουσα της Αλσατίας το Στρασβούργο, τη γερμανική πλευρά 
του Ρήνου, τις παρυφές του παραμυθένιου Μέλανα Δρυμού, μέχρι τη γραφική Χαϊδελβέργη. 

Οι πτήσεις που εξασφαλίσαμε για εσάς είναι ιδανικά επιλεγμένες, με σωστά αεροδρόμια και ωράρια για να αποφύγουμε 
περιττές οδικές μετακινήσεις. Η διαμονή μας γίνεται μόνο σε πολυτελή ξενοδοχεία 4* εντός των πόλεων για να έχετε μια 
ασφαλή και άνετη διαμονή, επιλέγοντας ειδικά για εσάς στο Στρασβούργο το Hilton, της γνωστής αλυσίδας. Έμπειρος 
συνοδός, έμπειρος οδηγός και ένα ειδικά μελετημένο πρόγραμμα για να ζήσετε τις 6 αυτές ημέρες με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Εξασφαλίστε τη θέση σας και ετοιμάστε βαλίτσα..

• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
• Ιδανικές πτήσεις με σωστά αεροδρόμια 
• Διαμονή στο Στρασβούργο στο Hilton Strasbourg και στη Χαϊδελβέργη στο Leonardo 4*

1η Ημέρα: ΒΑΣΙΛΈΙΑ - ΚΟΛΜΑΡ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη, 
επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την ειδυλλιακή πόλη της Κολμάρ, γνωστή για τους αμπελώνες, 
τα κρασιά της, αλλά και τη Μικρή Βενετία, την περιοχή όπου γραφικά κανάλια σχηματίζονται από τον ποταμό 
Λάουχ, ο οποίος περνάει μέσα από την πόλη. Μια πόλη με μοναδική γοητεία και απαράμιλλη ομορφιά, που 
την κοσμούν Μουσεία, Ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια και υπέροχα κτίσματα του 15ου-16ου αιώνα 
και συμβάλλουν στη μοναδικότητά της. Θα δούμε τους Ναούς του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, την 
οικία Πφίστερ, με περίτεχνη διακόσμηση και γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα, το 
μουσείο-οικία του Φεντερίκ Μπαρτολντί, γλύπτη του Αγάλματος της Ελευθερίας της Νέας Υόρκης, το τελωνείο 
και θα διασχίσουμε παραδοσιακά στενά της παλιάς πόλης και τη Μικρή Βενετία με εντυπωσιακά κτίρια 
τοπικής αρχιτεκτονικής. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην πόλη, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε 
ένα παραδοσιακό εκλέρ.  
 Συνεχίζουμε για τη σημαντικότερη πόλη της Αλσατίας, το Στρασβούργο. Ο τοπικός πληθυσμός αποτελεί ένα 
μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων, ενώ η πόλη θεωρείται γέφυρα της ενότητας μεταξύ της σύγχρονης 
Γαλλίας και Γερμανίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ, τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - CANAL CRUISE - ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής προσδίδει η Μικρή Γαλλία, μια περιοχή η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από 
τα παραδοσιακά παραμύθια του Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. Τα άφθονα νερά που διοχετεύονται στην περιοχή αφορούν συγκεκριμένους επαγγελματίες της εποχής, όπως 
βυρσοδέψες και ψαράδες, που αποτελούσαν και την πλειοψηφία των κατοίκων της. Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει για το μέγεθος των αμυντικών έργων, τα οποία 
έλαβαν χώρα περί το 17ο αιώνα. Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1444 από το 
Γουτεμβέργιο. 
Κατά την περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε την πλατεία του Γουτεμβέργιου με το παλαιό Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με 
ύψος 142 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν, το Μουσείο του Καθεδρικού Νοτρ Νταμ, το Μουσείο Ιστορίας της πόλης, το Μουσείο Αλσατίας, μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο 
είναι η έδρα του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από κοινού με τις Βρυξέλλες, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. Ελεύθερος χρόνος. Για όσους 
επιθυμούν προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στα κανάλια. 
Το μεσημέρι ελάτε μαζί μας σε μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του Στρασβούργου και σε ακτίνα 100 χλμ. υπάρχουν 67 φημισμένα 
κρασοχώρια, 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 Ρικβίρ και το Εγκισχάϊμ. Στο πρώτο, 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 Γκωλ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, 
με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν την τιμητική τους. Επισκεπτόμενοι το Εγκισχάϊμ θα δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα χτισμένο από τους  δούκες της Αλσατίας και θα 
περπατήσουμε στα μεσαιωνικά δρομάκια. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

● Αλσατία
● Στρασβούργο

● Χαϊδελβεργη 
● Κρασοχώρια  

● Κόλμαρ
● Φραϊμπουργκ

● Μάνχαϊμ 
● Canal Criuse

● Λίμνη Τίτιζε● Ρίκβιρ
● Εγκισχαϊμ 
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3η Ημέρα:  ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΈ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε ένα υπέροχο ταξίδι στα 
Γερμανικά εδάφη, που θα μας οδηγήσει στον παραμυθένιο κόσμο του Μέλανα Δρυμού, 
περιβάλλον από το οποίο οι αδελφοί Γκριμ εμπνεύστηκαν ορισμένα από τα πλέον 
ευφάνταστα παραμύθια τους. Μετά το Φράιμπουργκ και μέσα από μια πανέμορφη 
διαδρομή 30 περίπου χιλιομέτρων φτάνουμε στη λίμνη Τίτιζε, όπου η εικόνα θα σας 
εντυπωσιάσει. Στα νερά της Λίμνης καθρεφτίζονται οι γύρω βουνοκορφές, ενώ τα δέντρα 
κατεβαίνουν μέχρι τις όχθες. Αξίζει να ατενίσετε την όμορφη θέα καθισμένοι σε κάποιο από 
τα εστιατόρια ή τα καφέ στις όχθες της λίμνης (μην παραλείψετε να γευτείτε ένα κομμάτι 
αυθεντικής τούρτας Black Forest).   
Επόμενος προορισμός μας η φοιτητούπολη του Φράιμπουργκ, η 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, το Δημαρχείο 
και το παλιό Πανεπιστήμιο. Ελεύθερος χρόνος για περπάτημα στα δρομάκια της παλιάς 
πόλης με τα παραδοσιακά κτίρια και φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής. 
Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο θα περάσουμε και από την ευρωπαϊκή συνοικία με τα 
συγκροτήματα του Κοινοβουλίου της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το δικαστήριο 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το 1998. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης.

4η Ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΠΑΝΤΈΝ ΜΠΑΝΤΈΝ - ΧΑΙΔΈΛΒΈΡΓΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη φημισμένη αριστοκρατική λουτρόπολη, από τις γραφικότερες της Γερμανίας, το Μπάντεν Μπάντεν. Οι πηγές του είναι γνωστές για πάνω από 2.000 
χρόνια και οι σημερινές εγκαταστάσεις θυμίζουν έντονα ρωμαϊκά λουτρά του 3ου αιώνα μ.Χ. Θα δούμε το Καζίνο με τους κήπους του και θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη με τα 
ατμοσφαιρικά κτίρια του προηγούμενου αιώνα, μέχρι τις πηγές του Καρακάλλα. Ελεύθερος χρόνος. 
Αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη, άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και περιήγηση σε μια από τις ομορφότερες και γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, που ο Γκαίτε έγραψε για 
αυτήν το 1779 πως υπάρχει κάτι μαγικό, το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και έδρα του παλαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας, από το 1386. Θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο 
Hauptstrasse, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, που περνάει από την κεντρική πλατεία Marktplatz, φιλοξενώντας στο διάβα του την αψίδα του Καρόλου, το κτίριο του Δημαρχείου, 
τον εμβληματικό καθεδρικό  ναό του Αγίου Πνεύματος, καθώς και την παλαιότερη, άριστα διατηρημένη οικία της πόλης, το Τσουμ Ρίττερ. Λίγο παρακάτω θα δούμε την πλατεία 
Πανεπιστημίου με το παλαιότερο κτίριο του συγκροτήματος, από τις αρχές του 17ου αιώνα. Τέλος, θα ανεβούμε στη φημισμένη Παλαιά Γέφυρα, που ενώνει τις όχθες του ποταμού 
Νέκαρ, με τα αγάλματα της Αθηνάς και του Κάρολου Θεοδώρου, πρίγκιπα εκλέκτορα του Παλατινάτου, που φρόντισε για την κατασκευή της. Χρόνος ελεύθερος. 
Δοκιμάστε την τοπική κουζίνα, που προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από αυθεντικές γεύσεις της γερμανικής κουζίνας. Δοκιμάστε hachse (χοιρινό κότσι), συνδυασμένο με λαχανικά και 
μια τεράστια ποικιλία από σως, σνίτσελ, λουκάνικα, φιλέτα μοσχαριού με σάλτσες κρασιού, πατατόσουπες και rump steaks (φιλετάκια τρυφερού χοιρινού), συνοδευόμενα με μπίρα 
και ολοκληρώστε το μενού με μια παραδοσιακή μηλόπιτα.

5η Ημέρα: ΧΑΪΔΈΛΒΈΡΓΗ - ΤΈΛΈΦΈΡΙΚ - ΚΑΣΤΡΟ - ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ - ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΠΑΓΙΈΡ - ΣΠΈΓΙΈΡ ΤΈΚΝΙΚ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και συνέχεια της γνωριμίας μας με την πόλη. Σήμερα θα επισκεφθούμε το Κάστρο της πόλης, κτισμένο κατ αρχήν το 12ο αιώνα, που το επεξέτεινε ο Ρούπρεχτ 
Α΄ το 1401 και τον 17ο αιώνα. Η πρόσβαση γίνεται με τελεφερίκ και θα δούμε το μουσείο του φαρμακείου, το μεγαλύτερο βαρέλι κρασιού στον κόσμο και την υπέροχη θέα σε όλη την 
περιοχή από τη βεράντα. Επιστρέφοντας στον κεντρικό πεζόδρομο ελεύθερος χρόνος και όσοι θέλουν ακολουθούν μια ξεχωριστή βόλτα στο μονοπάτι των φιλοσόφων μέσα στα δέντρα 
και με απαράμιλλη θέα. 
Το μεσημέρι αναχωρούμε για μια προαιρετική εκδρομή στο περίφημο Σπάγιερ. Μια πανέμορφη περιοχή δίπλα στον ποταμό Ρήνο, όπου η μικρή πολιτεία κυριαρχείται από το διάσημο 
Αυτοκρατορικό Καθεδρικό Ναό της, έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους της Γερμανίας. Εδώ υπάρχουν οι τάφοι οκτώ αυτοκρατόρων της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
και των Γερμανών Μοναρχών. Επίσης στο Σπάγιερ υπήρχε το μεσαίωνα μεγάλη εβραϊκή κοινότητα και θα δούμε τα ερείπια της Συναγωγής και το τελετουργικό λουτρό. Το Μουσείο 
Σπεγιερ Τεκνικ διαθέτει μια μεγάλη συλλογή αεροπλάνων, κλασικά αυτοκίνητα, μηχανές, πυροσβεστικές μηχανές, γερμανικό υποβρύχιο U9 και ένα ρωσικό αεροσκάφος An-22 που 
μπορείτε να δείτε όχι μόνο από έξω αλλά και από μέσα. Κατά μήκος του πεζοδρόμου θα δούμε την παλιά πύλη της πόλης, το μπαρόκ Δημαρχείο, το Μουσείο Ιστορίας του Παλατινάτου. 
Επιστροφή στη Χαϊδελβέργη. Διανυκτέρευση.

6η Ημέρα: ΧΑΪΔΈΛΒΈΡΓΗ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την τελευταία μας μέρα, με επίσκεψη στη μεγαλούπολη της Φρανκφούρτης. Το 
λεωφορείο μας αφήνει στο κέντρο της πόλης, κοντά στο Δημαρχείο με την εντυπωσιακή πρόσοψη, την 
πλατεία που είναι περιτριγυρισμένη από κτίρια τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τον Καθεδρικό Ναό. 
Θα περπατήσουμε δίπλα στο ποτάμι και θα κατευθυνθούμε προς τον πολύβουο κεντρικό πεζόδρομο με τα 
πολυκαταστήματα, τα καφέ και τα εστιατόρια, μέχρι το κτίριο της Όπερας. Χαρακτηριστικό της πόλης είναι 
ότι διαθέτει 17 ουρανοξύστες ύψους από 150 έως 337μέτρα, που ξεκίνησαν να χτίζονται από το 1984, ένας 
εκ των οποίων είναι επισκέψιμος. Μετά από τον ελεύθερο χρόνο μας, αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής μας.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Παρίσι Απευθείας 
πτήσεις  

AEGEAN AIRLINES

& RYANAIR

6
ημέρες

H πόλη του φωτός

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

11, 18 Ιουλίου 
1, 8, 15 Αυγούστου

21 Ιουλίου
6, 20 Αυγούστου

Απευθείας πτήσεις με την άνεση και ασφάλεια της AEGEAN AIRLINES + δώρο η βαλίτσα!

Η σύγχρονη Γαλλική Πρωτεύουσα έχει χαρίσει τις ομορφιές της σαν φόντο των πιο λαμπερών ονείρων, έχει γίνει το 
σκηνικό για μεγάλους κινηματογραφικούς και μη έρωτες, έχει τραγουδηθεί και έχει αγαπηθεί όσο καμία πόλη στον κόσμο, 
για να γίνει σύμβολο και μύθος. 

Η πόλη που όταν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο Χέμινγουεϊ, στις αρχές της δεκαετίας του ‘30, έγραψε: “Αν δείτε 
τον κόσμο σαν πυραμίδα, τότε σίγουρα στην κορυφή της βρίσκεται το Παρίσι”. Η πόλη έχει ταυτίσει το όνομά της με τις 
έννοιες κομψότητα, πολιτισμός, αισθητική, και αποτελεί μια από τις λαμπρότερες πρωτεύουσες του κόσμου. Το κέντρο 
της πολιτικής πρωτοπορίας, της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και του έρωτα! Η πόλη που θα σας εντυπωσιάσει!

Δεν είναι εύκολο σε αυτή την πόλη να επιλέξεις πως θα αξιοποιήσεις τον χρόνο σου ή σε ποια αξιοθέατα θα τον 
καταναλώσεις. Εμείς διοργανώνουμε ταξίδια στο Παρίσι από το 1988 και συνεχώς ανανεώνουμε το πρόγραμμά που σας 
προτείνουμε.

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί προσφέρουμε....
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
• Εγγυημένες πτήσεις με την ασφάλεια της Aegean Airlines 
• διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία
• πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας 
• καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες
• ελληνόφωνο τοπικό συνοδό, επίσημο ξεναγό, μόνιμο κάτοικο Παρισιού 
• Paris walking tour..περπατήστε με τον τοπικό συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων
• νυχτερινή προαιρετική περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης του φωτός & κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
• έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων

AEGEAN 

RYANAIR 

● Notre Dame
● Paris by night
● Πύργος του ΑΪφελ

● Βερσαλλίες  
● Μουσείο Λούβρου
● Κήπος Κεραμεικού 

● Ιστορικό κέντρο
● Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
● Disney

● Palais Royal
● Vivienne / Colbert
● Opera Garnier

1η Ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΈΡΙΝΗ ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ – ΜΟΝΜΑΡΤΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη, 
γνωριμία με το συνοδό μας στην έξοδο του αεροδρομίου. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις 
πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και, φθάνοντας στο ξενοδοχείο μας, θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. 
Για την πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι ελάτε προαιρετικά να ανακαλύψουμε μαζί το λόφο της Μονμάρτης 
των υπαίθριων ζωγράφων, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και να κάνουμε μια μεγάλη 
βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα από το κέντρο του Λούβρου, την 
αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου και θα ολοκληρώσουμε τη βραδιά 
μας με μια κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η Ημέρα: ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΟΠΈΡΑ - ΤΡΟΚΑΝΤΈΡΟ
Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε την περιήγησή μας στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα 
θαυμάσουμε πρώτα το διάσημο κτίριο της Όπερας του Σαρλ Γκαρνιέ, με την πρόσοψη στολισμένη με 
προτομές μεγάλων συνθετών, θα συνεχίσουμε προς την πολυτελέστατη πλατεία του Παρισιού (Πλας 
Βαντόμ), κατασκευασμένη από τον Λουδοβίκο 14ο, με το ξενοδοχείο Ριτζ και τη στήλη του Ναπολέοντα 
και, κατεβαίνοντας την οδό της Όπερας, θα περάσουμε μέσα από τον αύλειο χώρο του Λούβρου, όπου θα 
δούμε την Αψίδα του Καρουσέλ και τις περίφημες γυάλινες πυραμίδες, που επιτρέπουν το φυσικό φως να 
εισέλθει στο χώρο των εισόδων του Μουσείου και θα καταλήξουμε στο Σηκουάνα. Διασχίζοντας τη δεξιά 
όχθη του ποταμού, θα συναντήσουμε την ξύλινη γέφυρα των καλλιτεχνών, που καταλήγει στην Ακαδημία 
Τεχνών και Επιστημών του Μαζαρέν, την πλατεία Σατλέ, το παλιό παλάτι, σήμερα έδρα του Ανώτατου 
Δικαστηρίου της Γαλλίας, θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία της Βαστίλης με το εντυπωσιακό κτίριο 
της νέας Όπερας του Παρισιού και θα περάσουμε στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα, μπροστά από το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Από την πλευρά αυτή του ποταμού θα ξεχωρίσουμε τα δύο μικρά νησιά, του 
Αγίου Λουδοβίκου και το Ιλ ντε λα Σιτέ (όπου «γεννήθηκε» το Παρίσι), θα βρεθούμε δίπλα στο πληγωμένο 
κτίσμα του Ναού της Παναγίας των Παρισίων (την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, λόγω 
της καταστροφικής πυρκαγιάς που άφησε το Ναό χωρίς στέγη πριν μερικά χρόνια), θα συνεχίσουμε προς 
το διάσημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, περνώντας δίπλα από το Καρτιέ Λατέν και τον Άγιο Σεβερίνο, θα 
δούμε το Πάνθεον και θα περπατήσουμε μέσα στους κήπους του Λουξεμβούργου, έναν ακόμη πνεύμονα 
πρασίνου για την πόλη, όπου κυριαρχεί το ομώνυμο παλάτι της Μαρίας των Μεδίκων (σήμερα έδρα της 
Γαλλικής Γερουσίας). 
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Αμέσως μετά, με το λεωφορείο και πάλι, θα περάσουμε μπροστά από τον Άγιο Γερμανό και 
δύο από τα διασημότερα καφέ της πόλης, από το Deux Magots των καλλιτεχνών και το de 
Flore των υπαρξιστών, διασχίζοντας έναν από τους ακριβότερους δρόμους του Παρισιού, 
τη Rue de Bonaparte, για να καταλήξουμε και πάλι δίπλα στον Σηκουάνα. Στην πο ρεία 
μας θα δούμε το κτίριο της Βουλής, το Μέγαρο των Απομάχων, όπου είναι θαμμένος ο 
Μέγας Ναπολέων και θα καταλήξουμε στο Τροκαντερό, με την καταπληκτική θέα στον 
Πύργο του Άιφελ, το πεδίο του Άρεως και τη Στρατιωτική Σχολή, όπου θα σταματήσουμε 
για φωτογραφίες. Συνεχίζοντας θα θαυμάσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, θα διανύσουμε 
τη διάσημη οδό των Ηλυσίων Πεδίων με τα υπέροχα κτίρια του 18ου και 19ου αιώνα, 
φθάνοντας στη πλατεία Ομονοίας με τον Οβελίσκο του Λούξορ και, αφού δούμε την 
εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, θα καταλήξουμε στην περιοχή της Όπερας, όπου θα 
υπάρξει χρόνος ελεύθερος για να επισκεφτούμε τον εσωτερικό χώρο αυτού του μνημειακού 
κτιρίου, τα συγκροτήματα των πολυκαταστημάτων Galleries Lafayette και Printemps, αλλά 
και να καθίσουμε για ένα ρόφημα στο διάσημο Café de la Paix. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 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.

3η Ημέρα: ΜΟΥΣΈΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΒΈΡΣΑΛΛΙΈΣ 
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου. Θα δούμε στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του 
Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. Προχωρώντας θα δούμε τον πιο διάσημο πίνακα του Ντα Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα, ανάμεσα σε άλλους πίνακες της Αναγέννησης 
και της εποχής του Ρομαντισμού. Τελειώνοντας, θα κατευθυνθούμε περπατώντας προς το Palais Royal, ένα ακόμα πολύ σημαντικό και ιστορικό κτίριο του Παρισιού, χτισμένο από τον 
Καρδινάλιο Ρισελιέ, σήμερα έδρα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα περάσουμε από την εσωτερική του αυλή του κτιρίου και στους κήπους του, όπου θα νιώσουμε πραγματικά 
πως βρισκόμαστε σε μιαν άλλη 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. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η προαιρετική εκδρομή 
στα περίφημα ανάκτορα των Βερσαλλιών. Θα ακούσουμε με λεπτομέρειες την πορεία του Βασιλιά Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης από το 
μηδέν. Αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να δείτε, μεμονωμένα, τα βασιλικά διαμερίσματα και την περίφημη 
αίθουσα των κατόπτρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η Ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να αφιερώσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney.
 Ο συνοδός μας είναι εκέι για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία και να σας καθοδηγήσει. Αφήστε να σας 
συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων 
των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και το βουνό 
των χρυσοθήρων, να περιπλανηθείτε με το τρενάκι του του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατ 
ών με τους κρυμμένους θησαυρούς. Γευματίστε εξ’ ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια και γευτείτε το μαγικό 
κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων και του Μικρόκοσμου, 
αλλά και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. 

5η Ημέρα: ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΈΣ ΑΚΤΈΣ
Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία,  γνωστή για την ιστορική απόβαση του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, σήμερα 
πρώτο τουριστικό θέρετρο των Παριζιάνων. Αφού περάσουμε κοντά από την πρωτεύουσα της τη Ρουέν, θα κατευθυνθούμε στην πρώτη πόλη που θα επισκεφθούμε, την Ονφλέρ. Ένα 
γραφικό ψαροχώρι, σαν βγαλμένο από παραμύθι, γεμάτο χρώματα και λουλούδια. Δημοφιλής σε ιμπρεσιονιστές ζωγράφους, όπως ο Μονέ και ο Μπουντέν που εμπνέονταν από το 
μεταβαλλόμενο φως και τις γραφικές προκυμαίες του λιμανιού, η πόλη διατηρεί μια παραδοσιακή ομορφιά με δημόσια κτίρια, πλατείες, δρόμους και σπίτια που θυμίζουν έντονα άλλες 
εποχές, καθώς η αρχιτεκτονική της δεν έχει αλλάξει και πολύ από το 16ο αιώνα. Το λιμάνι «Vieux Bassin», δηλαδή παλιά αποβάθρα, «κρυμμένο» στη νότια πλευρά των εκβολών του 
Σηκουάνα, χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και τα στενά, πολυώροφα κτίρια με τις ξύλινες κορνίζες δημιουργούν ένα γραφικό σκηνικό. Το Musee de la Marine στεγάζει μια συλλογή 
μοντέλων πλοίων και ναυτικών έργων και υπάρχουν επίσης μουσεία αφιερωμένα σε δύο από τους πιο διάσημους κατοίκους της πόλης, τον καλλιτέχνη Eugene Boudin και το μουσικό 
και συνθέτη Erik Satie. 
Μετά από περιήγηση σε στενά δρομάκια με κτίσματα αιώνων και πολλές γκαλερί και ατελιέ, μιας και 
βρισκόμαστε σε μια καλλιτεχνούπολη, στο λιμανάκι, την ξύλινη εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, χρόνος 
ελεύθερος για να ανακαλύψετε τα κρυμμένα μυστικά της. Μέσα από μια μοναδική διαδρομή μέσα από την 
εξοχή της περιοχής, καταλήγουμε στην πανέμορφη και κοσμοπολιτική Ντοβίλ. Πόλη, η οποία, απλωμένη 
νωχελικά δίπλα στη θάλασσα, δημιουργήθηκε το 19ο αιώνα από το Δούκα ντε Μορνέ με σκοπό να αποτελέσει 
«το βασίλειο της κομψότητας». Αποτελούσε αγαπημένο τόπο παραθερισμού της αριστοκρατίας της χώρας 
και σήμερα αποτελεί ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο του γαλλικού βορρά. Η ρετρό ατμόσφαιρα, τα εντυπωσιακά 
αρχοντικά, τα βραβευμένα ρεστοράν αποτελούν μερικούς από τους λόγους που η πόλη αποτελεί μαγνήτη 
του διεθνούς τζετ σετ. Το πρώην ήσυχο ψαροχώρι είναι πλέον μια κοσμοπολίτικη λουτρόπολη, με τη μήκους 
1400 μέτρων παραλία της, να προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και άφθονες βουτιές στα δροσερά νερά. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ κινηματογράφου που πραγματοποιείται κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, την ακτή με το έντονο φαινόμενο της άμπωτης και της παλίρροιας, το καζίνο που 
εγκαινιάστηκε το 1864 και έπειτα εγκαταστάθηκε σε νέο κτήριο το 1912, μια μικρογραφία του διάσημου 
αδελφού του στο Μόντε Κάρλο και το Δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο Παρίσι το βράδυ.

6η Ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΘΈΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα, μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας πριν τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής, 
για μια τελευταία βόλτα στην καρδιά του Παρισιού. Θα περπατήσουμε στους κήπους του Κεραμεικού, θα περάσουμε από τον αύλειο χώρο του Λούβρου, θα βρεθούμε για λίγο στη 
δεξιά όχθη του Σηκουάνα, περνώντας στην απέναντι πλευρά από την ξύλινη γέφυρα των Καλλιτεχνών και βλέποντας από κοντά την Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών, ιδρυμένη κατά το 
17ο αιώνα από τον καρδινάλιο και αντιβασιλιά του Λουδοβίκου ΙΓ΄, τον Μαζαρέν. Συνεχίζοντας θα διασχίσουμε την οδό του Βοναπάρτη, με τα εντυπωσιακά κτίρια του 16ου αιώνα, τις 
γκαλερί και τα παλιά βιβλιοπωλεία, καταλήγοντας στην εκκλησία του Αγίου Γερμανού, την παλιότερη του Παρισιού και τα διάσημα καφέ Deux Magots και des Flore, όπου θα έχουμε το 
χρόνο να απολαύσουμε τον καφέ μας. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Έλεγχος εισιτηρίων και πτήση για τη Θεσσαλονίκη.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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10, 17, 24
Σεπτεμβρίου

Η σύγχρονη Γαλλική Πρωτεύουσα έχει χαρίσει τις ομορφιές της σαν φόντο των πιο λαμπερών ονείρων, έχει γίνει το σκηνικό 
για μεγάλους κινηματογραφικούς και μη έρωτες, έχει τραγουδηθεί και έχει αγαπηθεί όσο καμία πόλη στον κόσμο, για να γίνει 
σύμβολο και μύθος. Η πόλη που όταν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο Χέμινγουεϊ, στις αρχές της δεκαετίας του ‘30, έγραψε: 
“Αν δείτε τον κόσμο σαν πυραμίδα, τότε σίγουρα στην κορυφή της βρίσκεται το Παρίσι”. Η πόλη έχει ταυτίσει το όνομά της με 
τις έννοιες κομψότητα, πολιτισμός, αισθητική, και αποτελεί μια από τις λαμπρότερες πρωτεύουσες του κόσμου. Το κέντρο της 
πολιτικής πρωτοπορίας, της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και του έρωτα! Η πόλη που θα σας εντυπωσιάσει! Δεν είναι εύκολο σε 
αυτή την πόλη να επιλέξεις πως θα αξιοποιήσεις τον χρόνο σου ή σε ποια αξιοθέατα θα τον καταναλώσεις. Εμείς διοργανώνουμε 
ταξίδια στο Παρίσι από το 1988 και συνεχώς ανανεώνουμε το πρόγραμμά που σας προτείνουμε. 

Έλάτε μαζί μας σε αυτή την εκδρομή, γιατί προσφέρουμε..
• Νέο ανανεωμένο πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων 
• Απευθείας πτήσεις, με ιδανικά ωράρια πτήσεων για να έχετε τέσσερις <γεμάτες> ημέρες   διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία,
• Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας 
• Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες
• Ελληνόφωνο τοπικό συνοδό, μόνιμο κάτοικο Παρισιού 
• Paris walking tour..περπατήστε με τον τοπικό συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων
• Νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης του φωτός & κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
• Εξασφαλισμένη προκράτηση στο Λούβρο και άμεση είσοδο
• Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων

Παρίσι
η πόλη του φωτός
τον Σεπτέμβριο

ΝΈΟ 
ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

4
ημέρες

1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - NOTRE DAME - PARIS BY NIGHT - LA DEFENSE
 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη στο αεροδρόμιο Beauvais και η μέρα είναι μπροστά μας, οπότε δεν χάνουμε χρόνο… Ξεκινάμε αμέσως την 
περιήγησή μας στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα θαυμάσουμε τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία, το Γκραντ και το Πετίτ Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα με την 
εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου Αλέξανδρου του 3ου, την πλατεία Ομονοίας, την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη εντυπωσιακό κτίριο, όπου θα δούμε την ξεχωριστή βασιλική είσοδο και 
τις προτομές των μεγάλων μουσικοσυνθετών, όπως του Μότσαρτ
και του Μπετόβεν, την πολυτελή πλατεία Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα κατασκευασμένη από το μέταλλο κανονιών που ανατινάχτηκαν στη μάχη, το ξενοδοχείο RITZ, από 
όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τη γέφυρα των ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι ανά τον κόσμο ερωτευμένοι για 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 στους κήπους του Λουξεμβούργου, θα κατέβουμε από το λεωφορείο για  να τους απολαύσουμε, με το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία της Μαρίας των 
Μεδίκων. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε μπροστά από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας μέσα από την γειτονιά των Λατίνων φτάνουμε στην Παναγία των Παρισίων, 
το σημείο 0 της πόλης, η οποία συνεχίζει να αποτελεί την πιο γνωστή εκκλησία γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως. Το μεσημέρι θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και 
στη συνέχεια προτείνουμε για την πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι να ανακαλύψουμε (προαιρετικά) 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, την Αψίδα του Θριάμβου και τόσα άλλα! 

2η Ημέρα: ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΦΈΛ – ΒΈΡΣΑΛΛΙΈΣ – ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Αφού πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, θα επισκεφτούμε τον περίφημο πύργο του Άιφελ, ο οποίος προφανώς δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Χιλιάδες ταξιδιώτες από 
κάθε γωνιά της γης επισκέπτονται κάθε χρόνο τον πιο γνωστό “πύργο” του κόσμου. Απίστευτη θέα σε όλο το Παρίσι, δείτε από ψηλά τον Σηκουάνα, το Λούβρο, το Grand Palais, 
τη Μονμάρτη, το Notre-Dame, τα Ηλύσια πεδία κα. Στη συνέχεια περπατήστε και φωτογραφηθείτε στους υπέροχους κήπους του Eiffel Tower, champ de Mars. Τώρα μπορείτε να 
αξιοποιήσετε τον χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε ή να μας ακολουθήσετε σε μια προαιρετική εκδρομή (ελάχιστη συμμετοχή 20 ατόμων)  στα 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.  
Αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να δείτε μεμονωμένα 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. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να ανηφορήσουν και πάλι, ή να κατευθυνθούν προς το παγκοσμίου φήμης Buddha bar. Συνεχίστε την βόλτα,  
περνώντας από την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, κατευθυνθείτε προς την Όπερα Γκαρνιέ και καθίστε στο Καφέ της ειρήνης (Καφέ Ντε Λα Πε). Εναλλακτικά, προτείνουμε μια 
βόλτα με τα περίφημα μπατώ στο Σηκουάνα. Μια εμπειρία που συνηθίζουν οι επισκέπτες του Παρισιού και θα σας μείνει αξέχαστη.

3η Ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
Την σημερινή ημέρα μπορείτε να αξιοποιήσετε με όποιο τρόπο επιθυμείτε.  
Παράλληλα σας έχουμε 2 μοναδικές προαιρετικές προτάσεις :

Έπίσκεψη στην DISNEYLAND PARIS  
Με την καθοδήγηση του συνοδού, αφιερώστε την ημέρα στον κόσμο των ονείρων της Disney. Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά 
θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε 
με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια 
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και 
ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. 

Ημερήσια εκδρομή στη Νορμανδία  
Εάν θέλετε να εξερευνήσετε την γαλλική επαρχία, σας προτείνουμε μια ολοήμερη  εκδρομή στην πανέμορφη, αρχοντική και ιστορική Νορμανδία, που βρίσκεται στις ακτές 
του Ατλαντικού. Συγκεκριμένα επισκεπτόμαστε την παραλιακή Ντοβίλ όπως και το μεσαιωνικό χωριουδάκι Ονφλέρ, απ΄όπου ξεκίνησαν όλοι οι μεγάλοι θαλασσοπόροι για τις 
εξερευνήσεις τους στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.

4η Ημέρα: ΜΟΥΣΈΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ – ΚΗΠΟΣ ΚΈΡΑΜΈΙΚΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΈΛΈΥΘΈΡΟΣ – ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, ένα από τα σημαντικότερα παγκοσμίως. Στον χρόνο που μας αναλογεί επιλέξαμε τα πιο ενδιαφέροντα 
για τους Έλληνες επισκέπτες.  Φυσικά θα δούμε στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, την 
“Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του Παρθενώνα,  το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. Προχωρώντας θα δούμε τον πιο διάσημο πίνακα του Ντα 
Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους Κήπους του Κεραμεικού,  τον  άλλοτε βασιλικό κήπο του Λούβρου. Τελειώνοντας, 
χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μετάβαση  στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΜΣΤΈΡΝΤΑΜ - 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 Ημέρα: ΑΜΣΤΈΡΝΤΑΜ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - COSTER DIAMONDS – ΦΟΛΈΝΤΑΜ - ΜΑΡΚΈΝ 
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 Ημέρα: ΑΜΣΤΈΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΝΤΈΛΦΤ- ΒΡΥΞΈΛΛΈΣ
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.

4η Ημέρα: ΒΡΥΞΈΛΛΈΣ - ΝΤΙΝΑΝΤ - ΛΟΥΞΈΜΒΟΥΡΓΟ
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 Φιλαρμονικής και την κεντρική πλατεία «των όπλων» - Place d’ Armes. Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες.

5η Ημέρα: ΒΡΥΞΈΛΛΈΣ - 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 Ημέρα: ΒΡΥΞΈΛΛΈΣ – ΒΑΤΈΡΛΩ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
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 - Φλαμανδία Κάτω Χώρες
ΝΈΟ 

ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

6
ημέρες

Από τα μυστικά της Φλάνδρας, στο Βασίλειο της Τουλίπας
Μία αποκλειστική 

αναχώρηση 

10  Αυγούστου

● Ολλανδία
● Βέλγιο

● Δουκάτο Λουξεμβούργου 
● Άμστερνταμ  

● Αμβέρσα
● Βαλλονία

● Ντινάντ 
● Βρυξέλλες

● Γάνδη
● Μπρίζ

● Χάγη
● Ντέλφτ 

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

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Πανόραμα Πορτογαλίας

8
ημέρες

πτήσεις 

Aegean
Airlines

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

6, 15, 16, 22, 29, 30
Ιουλίου

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26
Αυγούστου

● Λισσαβώνα
● Πόρτο

● Μπράγκα
● Γκιμαράες  

● Ναζαρέ
● Όμπιτους

● Αβέιρο 
● Μπουσάκου

● Σίντρα – Κασκάις – Εστορίλ
● Μπατάλια

● Κοΐμπρα
● Φάτιμα 

Η χώρα που αποτελούσε τον κρυφό παράδεισο της Ιβηρικής, αυτή η μικρή και πολύχρωμη χώρα έχει καταφέρει να διατηρήσει στις 
παραδοσιακές γωνιές της μια αυθεντικότητα που σπάνια συναντάται σε τουριστικούς προορισμούς. Οι κοσμοπολίτες θα λατρέψουν την 
ηλιόλουστη και ατμοσφαιρική Λισαβόνα, την πόλη των επτά λόφων και του σύγχρονου fado, τον πρώτο σε προτίμηση τουριστικό προορισμό 
της χώρας – ειδικά για τους Έλληνες. 

Έχουμε ετοιμάσει για εσάς ένα πλήρες πρόγραμμα που περιλαμβάνει τα καλύτερα μέρη που μπορεί να δει κανείς σε 8 ημέρες, πολυτελή 
ξενοδοχεία 4* και έναν εξαιρετικό έμπειρο συνοδό. Εσείς κάντε την κράτησή σας και απολαύστε ένα υπέροχο ταξίδι που δεν πρέπει να λείπει 
από τη λίστα σας

1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΦΑΤΙΜΑ – ΚΟΙΜΠΡΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Λισαβόνα. Άφιξη στη Λισαβόνα και αναχώρηση οδικώς για την Κοΐμπρα την 
πρώτη Πανεπιστημιούπολη της Πορτογαλίας και μια από τις πιο παλιές του κόσμου. Πρώτη μας στάση το μεγάλο κέντρο του καθολικισμού 
η Φατιμά, που βρίσκεται 142km βόρεια της Λισσαβώνας. H Φάτιμα πήρε το όνομα της από την εμφάνιση της Παρθένου Μαρίας το 1917 σε 
τρία παιδιά αγροτών στην κοιλάδα “Cova Da Iria” και από τότε αναδείχθηκε ως η τοποθεσία με τη μεγαλύτερη προσέλευση προσκυνήματος 
παγκοσμίως. Αφιξη στην Κοΐμπρα όπου θα περιηγηθούμε στο χώρο του Πανεπιστημίου και στους δρόμους της πόλης των ποιητών με το 
πολυτραγουδισμένο της ποτάμι Μοντέγκο επίσης θα βρεθούμε και στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας της Σάντα Κλάρα Λα Νόβα όπου θα 
έχουμε πανοραμική θέα από όλη την πόλη της Κοΐμπρα.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: ΚΟΐΜΠΡΑ – ΜΠΟΥΣΑΚΟ - ΑΒΈΙΡΟ - ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο .Πρώτη μας στάση στο δάσος Μπουσάκο το εθνικό δάσος των Πορτογάλων κι ένα από τα 
πλουσιότερα της Ευρώπης σε φυτά. Στη διαδρομή μας θα κάνουμε μια στάση στη πόλη των καναλιών ,τη “Βενετία της Πορτογαλίας” το 
Αβέιρο, όπου θα θαυμάσουμε τις βάρκες που μοιάζουν με παραδοσιακές γόνδολες της Βενετίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Πόρτο μια 
πόλη που αντιπροσωπεύει την παράδοση ,τις ανθρώπινες αξίες , τη σκληρή δουλειά και τη δύναμη της ψυχής του Πορτογαλικού έθνους.  Η 
πόλη έδωσε επίσης το όνομα της στο ομώνυμο ξακουστό κρασί “ Πόρτο” που παράγεται από την καλλιέργεια ποικιλιών αμπελιού ύστερα 
από καθοδήγηση μιας βρετανικής κοινότητας που αναπτύχθηκε στο λιμάνι της πόλης. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Douro και απλώνεται αρμονικά στους 
λόφους διατηρώντας ακόμη και σήμερα την μεσαιωνική της άποψη. Στην περιοχή Ριμπέιρα, κατά μήκος του ποταμού, εκτείνονται οι παλιές συνοικίες με τα πολλά παραδοσιακά 
καταστήματα και την ανοιχτή αγορά που βρίσκεται στην αποβάθρα, από όπου παλαιότερα φόρτωναν στις χαρακτηριστικές βάρκες το ομώνυμο κρασί. Στην άνω πόλη θα περιηγηθούμε 
στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού και το παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χρυσοποίκιλτο ναό του Αγίου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, όπου 
στεγάζεται το Εμπορικό Επιμελητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο. Τέλος θα επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης, όπου για πολλά χρόνια ωριμάζει το περίφημο 
κρασί “ΠΟΡΤΟ” και θα έχουμε τη χαρά να γευθούμε σε ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι “calice” την υπέροχη γεύση του και το πλούσιο άρωμα του. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: ΠΟΡΤΟ – ΜΠΡΑΓΚΑ – ΓΚΙΜΑΡΑΈΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία του Μίνιου. Πρώτος σταθμός της διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό και 
το ιερό του Ιησού που παρουσιάζει σημαντικά δείγματα στυλ Μπαρόκ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Γκιμαράες το λίκνο του Πορτογαλικού έθνους.που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα 
της Πορτογαλίας. Είναι η γενέτειρα πόλη της Πορτογαλικής εθνικότητας καθώς και η πόλη στην οποία γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς της Πορτογαλίας ο  « Αλφόνσο Α »  Θα δούμε το 
κάστρο της περιοχής και το ιστορικό κέντρο , τα οποία αποτελούν μνημεία ιστορικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΑΤΑΛΙΑ - ΝΑΖΑΡΈ - ΟΜΠΙΤΟΥΣ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό την Λισαβόνα. Πρώτος μας σταθμός ο ναός της Μπατάλια, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την προστασία της UNESCO. Στη 
συνέχεια θα πάμε στο τουριστικό ψαροχώρι του ατλαντικού τη Ναζαρέ. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη λόγω της εγκαρδιοτητας και της ζωντάνιας που θα εισπράξετε από 
τους κατοίκους της καθώς και από την μοναδική αίσθηση που σας δημιουργεί ένα μικρό χωριό που εμποτίζεται με την παράδοση και όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε 
την τοπική κουζίνα. Τέλος θα επισκεφθούμε επίσης το πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους. Θα περπατήσουμε στα στενά σοκάκια ανάμεσα σε λευκά σπιτάκια 
στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια και θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα από τα τείχη ύψους 13 μέτρων που περιστοιχίζουν περιμετρικά το χωριό.   Άφιξη αργά το απόγευμα 
στην Λισσαβώνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση.

6η Ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική και φιλόξενη πόλη, που παρόλο τις συνεχόμενες επιδρομές των βαρβαρικών λαών για πολλούς αιώνες, διατηρεί έως και 
σήμερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης και ίσως το πιο όμορφο και περίτεχνο παγκοσμίως είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, 
όπου θα θαυμάσουμε μια μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή που χρονολογείται ανάμεσα στον 17ο και 19ο αιώνα. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το 
πιο εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου, που χτίστηκε το 1502 κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I για να τιμήσει τη μνήμη του Vasco da Gama για την 
επιτυχή επιστροφή του από την Ινδία. Τέλος θα επισκεφθούμε το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι 
θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης. Αυτός ο περίφημος πύργος που φαντάζει περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό κάστρο, χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του ποταμού TEJO για 
να προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά 
πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια Amalia Rodriguez. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η Ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ – ΣΙΝΤΡΑ – ΚΑΣΚΑΙΣ – ΈΣΤΟΡΙΛ – ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ – ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΈΘΝΩΝ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία  ιδιαίτερα απολαυστική εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας, στη Σίντρα θερινή κατοικία των βασιλέων, το Κασκάις που είναι ένα 
πολύ όμορφο ψαροχώρι , το Εστορίλ το τουριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας και το Cabo da Roca, το δυτικότερο σημείο της Ευρωπαϊκής ηπείρου και της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό 
ωκεανό. Επιστροφή στη Λισαβόνα που θα τελειώσουμε την σημερινή μας εκδρομή στο Πάρκο των Εθνών που κατασκευάστηκε για την Διεθνή Έκθεση EXPO 1998 απ’ όπου θα μπορούμε 
να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων και την γέφυρα VASCO DA GAMA. Στο ίδιο πάρκο υπάρχει και το ενυδρείο της Λισσαβώνας OCEANARIO. Διανυκτέρευση. 

8η Ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ – ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα μας στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Γεμάτοι αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Ελλάδα. Άφιξη στην πόλη μας ,
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Έλάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..
• Νέο ανανεωμένο αποκλειστικό πρόγραμμα 
• Διάφορες λύσεις για τη διαμονή σας από οικονομικά μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης 
• Ιδανική κατανομή του χρόνου για να μπορέσετε να δείτε τα σημαντικότερα αξιοθέατα των περιοχών αυτών αλλά ταυτόχρονα να 

έχετε και χρόνο ελεύθερο για να τον αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε 
• Στόχος του προγράμματος είναι εκτός από τα αξιοθέατα να βιώσετε και τον καθημερινό τρόπο ζωής των τοπικών 
• Έμπειρο συνοδό - τοπικό φίλο  

1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη - Πτήση για Βαρκελώνη
Η συγκέντρωση μας είναι Σάββατο βράδυ στις 20.30 στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στο counter της AEGEAN AIRLINES με προορισμό τη Βαρκελώνη. 
Η πτήση πραγματοποιείται αποκλειστικά για εσάς που ταξιδεύετε μαζί μας, οπότε δεν θα αργήσουμε να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο. 
Θα φτάσουμε στις 23.50 στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, για να είμαστε πανέτοιμοι και ξεκούραστοι 
το πρωί να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι.

2η Ημέρα: Βαρκελώνη – Ξενάγηση πόλης - Camp Nou - La Sagrada Familia - Γοτθική συνοικία - Las Ramblas   
Flamenco dance night
Mετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας περιήγηση διασχίζοντας την λεωφόρο diagonal, με το περίφημο 
Camp Nou 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 Antoni Gaudi την περίφημη Βασιλική 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. Θα καταλήξουμε στην πλατεία Καταλονίας, όπου ξεκινάμε πεζοί να γνωρίσουμε την παλιά πόλη, τη γοτθική 
συνοικία, τον Καθεδρικό ναό και την πλατεία του Αγίου Ιακώβου. Εδώ έχετε χρόνο να  περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της 
κοσμοπολίτικης οδού Ramblas, να απολαύσετε την μοναδική πόλη με τον τρόπο που θέλετε και να επιστρέψετε στο ξενοδοχείο εξ ιδίων, όποια ώρα επιθυμείτε. Το βράδυ έχουμε μια 
πρόταση για εσάς, να έρθετε προαιρετικά μαζί μας σε ένα παραδοσιακό Flamenco Dance night από τα βάθη της Ανδαλουσίας!

3η Ημέρα:  Βαρκελώνη - περιήγηση πόλης - Λόφος Μονζουίκ - Ισπανικό χωριό - Ολυμπιακό χωριό - Barceloneta - Parque Guell - El Born    
Santa Maria del Mar
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα συνεχίσουμε και σήμερα με περιήγηση στην φημισμένη πόλη. Σειρά έχει η επίσκεψη σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Βαρκελώνης, ο λόφος 
Μονζουίκ με την υπέροχη θέα. Δείτε το Ολυμπιακό Στάδιο που φιλοξένησε την Ολυμπιάδα το 1992 και φωτογραφηθείτε με φόντο όλα τα ενδιαφέροντα κτίρια της Βαρκελώνης. Ο 
λόφος πέρα από τα πολλά κτίρια που φιλοξενεί αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για περίπατο και αναπόσπαστο κομμάτι της επίσκεψής στην Βαρκελώνη. Θα δούμε επίσης το περίφημο 
Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι πως δεν πρόκειται για μινιατούρες μνημείων, όπως υπάρχουν σε 
πολλές χώρες, αλλά κτίρια σε πραγματικό μέγεθος! Συνεχίζουμε για το Ολυμπιακό χωριό, το Ολυμπιακό λιμάνι και την Barceloneta, το παλιό ψαροχώρι με τις πανέμορφες παραλίες. 
Θα περάσουμε από την Plaza Catalunya και θα φτάσουμε στον πεζόδρομο Las Ramblas, με την αγορά των λουλουδιών, τους υπαίθριους καλλιτέχνες και την αστείρευτη ζωντάνια του. 
Φυσικά εδώ θα έχετε χρόνο για να κάνετε αυτό που εσείς επιθυμείτε στην καρδιά της πόλης.  Για το απόγευμα ελάτε μαζί μας σε μία προαιρετική ξενάγηση στην “άλλη Βαρκελώνη”. 
Θα δούμε το περίφημο Parque Guell, έργο του Antonio Gaudi, παράδειγμα αρμονίας της φύσης και αρχιτεκτονικής, που έχει ανακηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO. Διασχίζοντας τα ακριβότερα προάστια της πόλης, θα προσεγγίσουμε το ιστορικό κέντρο και τα στενάκια της συνοικίας El Born, όπου θα δούμε την εκκλησία Santa Maria 
del Mar, μοναδικό δείγμα γοτθικής αρχιτεκτονικής..

4η Ημέρα: Βαρκελώνη – Τζιρόνα – Φιγκέρες - Μουσείο Νταλί
Η σημερινή μας μέρα θα αρχίσει από την Τζιρόνα (Girona), μια πανέμορφη πόλη στις όχθες του ποταμού ΟΝΥΑΡ με πανέμορφα ζωγραφιστά σπίτια. Θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό 
της πόλης και θα περπατήσουμε στην πρώην εβραϊκή συνοικία, όπου ζούσαν οι Σεφαρδίτες - οι Εβραίοι της Ισπανίας. Μετά από έναν καφέ θα συνεχίσουμε προς το Φιγκέρες (Figueres), 
την πόλη του Σαλβαδόρ Νταλί. Στο μουσείο του θα δούμε την μεγαλύτερη συλλογή έργων του παγκοσμίως, από τα νεανικά του χρόνια έως τον θάνατό του. Σε πολλά από τα έργα του 
εμφανίζεται η Γκαλά, η γυναίκα και ο έρωτας της ζωής του, ενώ στο κέντρο του μουσείου βρίσκεται ο τάφος του, στον χώρο και στην πόλη που τον τίμησε όσο κανείς άλλος. Βγαίνοντας 
από το μουσείο απολαύστε την έκθεση κοσμημάτων, που αποτελείται από 37 μοναδικά κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην 
Βαρκελώνη. Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Βαρκελώνη - Έλεύθερη ημέρα
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο ετοιμαστείτε για μια χαλαρή μέρα, που μπορείτε να κάνετε ότι θέλετε! Ωραίο ακούγεται αλλά στην πράξη είναι ακόμα καλύτερο, ιδίως όταν βρίσκεσαι 
σε αυτή την πόλη. 

6η Ημέρα: Βαρκελώνη - Ζωολογικός κήπος - Δελφινάριο – Barceloneta
Πρωινό και έπειτα θα επισκεφτούμε στην πανέμορφη παραθαλάσσια γειτονιά της La Barceloneta, έναν πολυχώρο δραστηριοτήτων και ξεκούρασης για όλες τις ηλικίες . Πρόκειται 
για τον φημισμένο Ζωολογικό Κήπο της πόλης και το Δελφινάριο. Απολαύστε το show με τα δελφίνια που εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους. Στη συνέχεια  ελεύθερος χρόνος να 
περπατήσετε στον παραθαλάσσιο πεζόδρομο, περιστοιχισμένο με μεγάλους φοίνικες, έχοντας την δυνατότητα να απολαύσετε ένα υπέροχο γεύμα ή cocktail στα αμέτρητα υπαίθρια 
εστιατόρια ή μπαρ με θέα την θάλασσα. Σας προτείνουμε να έχετε μαζί σας μαγιό για μερικές βουτιές στη διάσημη παραλία της πόλης. 

7η Ημέρα: Μονσεράτ - Αβαείο Βενεδικτίνων - Μαύρη Παναγία - Μουσείο Τέχνης - τρένο Cremallera - Terrassa - La Seu d’Egara - Κάστρο Vallparadis
Πρωινό και αναχώρηση προαιρετικά για το Όρος Μονσεράτ που είναι από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά πάρκα και πολιτιστικό μέρος. Βρίσκεται 50 χιλιόμετρα έξω 
από την Βαρκελώνη και αποτελεί έκπληξη για κάθε τουρίστα. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση μας με το Αβαείο των Βενεδικτίνων, είναι χτισμένο ανάμεσα στους 
τεράστιους βράχους του βουνού. Στη συνέχεια κάτι που δεν πρέπει να παραλείψουμε είναι η επίσκεψη στην Βασιλική του Μονσεράτ για να δούμε την Μαύρη Παναγία, 
προστάτιδα της Καταλονίας που σύμφωνα με τον μύθο ανακαλύφθηκε από τους βοσκούς της περιοχής τον 9ο αιώνα. Εν συνεχεία κάτι που αξίζει την προσοχή μας είναι 
το Μουσείο Τέχνης του Μονσεράτ, το οποίο διαθέτει μια τεράστια συλλογή αριστουργημάτων από γνωστούς καλλιτέχνες όπως El Greco, Caravaggio και Berruguete.  
Τέλος για να φτάσετε στην κορυφή του βουνού υπάρχουν δύο τρόποι: Ένας είναι με τελεφερίκ που η ανάβαση διαρκεί 5 λεπτά και ο δεύτερος τρόπος είναι με το τρένο Cremallera 
που η διαδρομή θα διαρκέσει 15 λεπτά. Ελεύθερος χρόνος και έπειτα θα αναχωρήσουμε για την Τεράσα η οποία συμμετείχε σημαντικά στην βιομηχανική ανάπτυξη της Καταλονίας. 
Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση μας με το καλύτερο διατηρημένο ανά τα χρόνια εκκλησιαστικό συγκρότημα των Βησιγότθων La Seu d’Egara. Συνεχίζουμε για το Κάστρο Vallparadis 
που μετέπειτα μετατράπηκε σε αρχοντικό και σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο Terrassa. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για φαγητό και καφέ και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας

8η Ημέρα: Βαρκελώνη - Προαιρετική εκδρομή στην Ανδόρα – Μανρέσα - Έπιστροφή
Πρωινό και αναχώρηση για το ανεξάρτητο κρατίδιο της Ανδόρρα. Φωλιασμένο στη καρδιά των Πυρηναίων, στα σύνορα Ισπανίας και Γαλλίας εκτός από τις φυσικές 
του ομορφιές προσφέρει και μια πλούσια σε αφορολόγητα είδη αγορά. Χρόνος ελεύθερος για να κάνετε τις αγορές σας ή να περπατήσετε στα γραφικά δρομάκια 
της πόλης. Επόμενη στάση η πανέμορφη μεσαιωνική πόλη της Καταλονίας, η Μανρέσα η οποία αποτελεί αυτόνομη κοινότητα. Άφιξη και αμέσως θα ξεκινήσουμε 
την περιήγηση μας, βλέποντας 2 σημαντικές εκκλησίες, την Santa María de la Seo, την λεγόμενη κίτρινη εκκλησία και την εκκλησία του San Ignacio η οποία είναι 
χτισμένη πάνω από την σπηλιά που προσευχόταν και διαλογιζόταν ο Άγιος Ιγνάτιος της Loyola. Στη συνέχεια σας προτείνουμε να επισκεφτείτε  το Κέντρο Ερμηνείας 
της Carrer del Balç που βρίσκεται σε ένα παλιό αρχοντικό και επιτρέπει στους επισκέπτες να θαυμάσουν και να ανακαλύψουν πως ήταν η Μανρέσα τον 14ο αιώνα. 
Τέλος, ελεύθερος χρόνος να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της πόλης και έπειτα αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης για την πτήση επιστροφής. 
Επιβίβαση στο αεροσκάφος της Aegean Airlines και άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Κλασική Ισπανία

8
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

6, 13 Αυγούστου

30 Ιουλίου

 
 Ένα από τα πιο δημοφιλή ταξίδια, που όμως δεν μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί κάθε χρόνο λόγω έλλειψης 
απευθείας πτήσεων για Ισπανία από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”. Φέτος σε συνεργασία με την Aegean Airlines 
προγραμματίσαμε 3 μοναδικές αναχωρήσεις στην καρδιά του καλοκαιριού για να μπορέσετε να απολαύσετε αυτές τις 
υπέροχες περιοχές. Αμέτρητα αξιοθέατα, πλούσια ιστορία, τέχνη, αρχιτεκτονική, αρχαίες, μεσαιωνικές και προηγμένες 
πόλεις, μοναδική τοπική γαστρονομία, κοσμοπολίτικη ζωή και ένας λαός πολύ όμοιος με εμάς!

Έλάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..
• Νέο ανανεωμένο αποκλειστικό πρόγραμμα
• Απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines από/προς Θεσσαλονίκη
• Ιδανική κατανομή του χρόνου για να μπορέσετε να δείτε τα σημαντικότερα αξιοθέατα των περιοχών αυτών αλλά ταυτόχρονα να έχετε 

και χρόνο ελεύθερο για να τον αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε
• Μόνο στο πρόγραμμα αυτό θα απολαύσετε τις 9 σημαντικότερες ισπανικές πόλεις
• Στόχος του προγράμματος είναι εκτός από τα αξιοθέατα να βιώσετε και τον καθημερινό τρόπο ζωής των τοπικών
• Συνοδό που ειδικεύεται σε αυτές τις ισπανικές πόλεις
• Για τελευταίο αφήσαμε την εμπειρία μας σε αυτό το ταξίδι γιατί το πραγματοποιούμε από το 1988!

1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη - Πτήση για Βαρκελώνη
Η συγκέντρωση μας είναι Σάββατο βράδυ στις 20.30 στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στο counter της AEGEAN AIRLINES με προορισμό τη 
Βαρκελώνη. Η πτήση πραγματοποιείται αποκλειστικά για εσάς που ταξιδεύετε μαζί μας, οπότε δεν θα αργήσουμε να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο.
Θα φτάσουμε στις 23.50 στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, για να είμαστε πανέτοιμοι και ξεκούραστοι το πρωί να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο 
ταξίδι.

2η Ημέρα: Βαρκελώνη – Ξενάγηση πόλης - Camp Nou - La Sagrada Familia - Λόφος Μονζουίκ - Ισπανικό χωριό - Γοτθική συνοικία - Las Ramblas - Flamen-
co dance night
Mετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας περιήγηση διασχίζοντας την λεωφόρο diagonal, με το περίφημο Camp Nou 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 Antoni Gaudi την 
περίφημη Βασιλική 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.
Συνεχίζουμε με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, τον λόφο Μονζουίκ με την υπέροχη θέα. Δείτε το Ολυμπιακό Στάδιο που φιλοξένησε την Ολυμπιάδα το 1992 και φωτογραφηθείτε 
με φόντο όλα τα ενδιαφέροντα κτίρια της Βαρκελώνης. Ο λόφος πέρα από τα πολλά κτίρια που φιλοξενεί αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για περίπατο και αναπόσπαστο κομμάτι μιας 
επίσκεψής στην Βαρκελώνη.
Θα δούμε επίσης το περίφημο Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αποτελείται από κτίρια από όλα τα μέρη της Ισπανίας με σκοπό 
να μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει σε ένα μέρος το διαφορετικό στυλ, την αρχιτεκτονική και την κουλτούρα της κάθε τοποθεσίας, από το μεσογειακό νότο της Ανδαλουσίας στο 
βορρά της Γαλικίας, της Βασκονίας και της Καταλονίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι πως δεν πρόκειται για μινιατούρες μνημείων, όπως υπάρχουν σε πολλές χώρες, αλλά κτίρια σε 
πραγματικό μέγεθος! Περιλαμβάνει 117 κτίρια σε μια έκταση 42.000 τ.μ. με δρόμους, πλατείες, εκκλησίες, θέατρο και εστιατόρια. Θα ξεναγηθείτε στις διαφορετικές γειτονιές του 
Ισπανικού Χωριού, θα επισκεφθείτε το εργαστήρι Φυσητού γυαλιού, ανοιχτό στο κοινό, καθώς επίσης στην περιοχή της Αραγονίας θα δοκιμάσετε το παραδοσιακό ποτό της Ισπανίας, 
την Σανγκρία και το Τουρό παραδοσιακό γλύκισμα της Καταλονίας.
Θα καταλήξουμε στην πλατεία Καταλονίας, όπου ξεκινάμε πεζοί να γνωρίσουμε την παλιά πόλη, τη γοτθική συνοικία, τον Καθεδρικό ναό και την πλατεία του Αγίου Ιακώβου. Εδώ έχετε 
χρόνο να περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της κοσμοπολίτικης οδού Ramblas, να απολαύσετε την μοναδική πόλη με τον τρόπο που θέλετε και να επιστρέψετε στο 
ξενοδοχείο εξ ιδίων, όποια ώρα επιθυμείτε.
Το βράδυ έχουμε μια πρόταση για εσάς, να έρθετε προαιρετικά μαζί μας σε ένα παραδοσιακό Flamenco Dance night από τα βάθη της Ανδαλουσίας!

Απευθείας πτήσεις με

Aegean
Airlines
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3η Ημέρα: Βαρκελώνη - Φιγκέρες -Μουσείο Νταλί - Paseo De Gracia
Πρωινό και ξεκινάμε για την γενέτειρα του μεγάλου καταλανού ζωγράφου το Figueres! Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή σχεδόν 2 ωρών διασχίζοντας δάση από πεύκα και λεύκες 
φτάνουμε στο μουσείο θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. Το πιο επισκέψιμο μουσείο στην Καταλονία και το τρίτο σε ολόκληρη την Ισπανία περιλαμβάνει την 
μεγαλύτερη συλλογή έργων του Νταλί στον κόσμο! Σε ένα ονειρικό κτήριο θα θαυμάσουμε πίνακες από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι τον θάνατο του! Βγαίνοντας από το μουσείο 
απολαύστε επίσης την μόνιμη έκθεση κοσμημάτων που αποτελείται από 37 μοναδικά κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος! Μετά από ένα καφέ στο ιστορικό 
κέντρο του Figueres επιστρέφουμε στη Βαρκελώνη.
Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για την ομορφότερη και ακριβότερη λεωφόρο της Βαρκελώνης, την Paseo de Gracia. Θα δούμε τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης με τα εστιατορια 
τους μέχρι 3 αστέρια Michelin, τις ακριβότερες φίρμες ρούχων των διασημότερων οίκων μόδας του κόσμου, αλλά κυρίως θα θαυμάσουμε τα δύο διασημότερα σπίτια του μεγάλου 
αρχιτέκτονα Antonio Gaudi, το Casa Batllo και το Casa Mila, καθώς και τα σπίτια των καλύτερων αρχιτεκτόνων της εποχής - του Lluis Domenech I Montaner, του Puig I Cadafalch, του Enric 
Sagnier και πολλών άλλων. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε Flamenco στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του.

4η Ημέρα: Βαρκελώνη – Βαλένθια – Ξενάγηση πόλης - Marques de dos Aguas - Mikelet
Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση για την πιο τυπική μεσογειακή πόλη της Ισπανίας τη Βαλένθια. 
Πρωτεύουσα του Λεβάντε, όπως λέγεται στα Ισπανικά η ανατολική πλευρά της Ισπανίας. Άφιξη και 
ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη, που κουβαλάει την αρχιτεκτονική και πολιτισμική παράδοση 
χιλίων χρόνων ιστορίας. Σήμερα η Βαλένθια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια από τις πιο 
μοντέρνες πόλεις της Ευρώπης. Θα περάσουμε από την παλιά πόλη και θα δούμε το δημαρχείο της 
πόλης που προσδίδει ένα στυλ αναγεννησιακού μπαρόκ και ήταν έδρα των Ρεπουμπλικάνων την εποχή 
του εμφυλίου. Στη συνέχεια θα δούμε το παλάτι του , σημερινό μουσείο κεραμικής με την θαυμάσια 
αλαβάστρινη πρόσοψή. Θα περπατήσουμε στην αγορά με το παλιό χρηματιστήριο και θα καταλήξουμε 
στον καθεδρικό ναό με τον πύργο Mikelet, που θεωρείται σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος στην 
πόλη για καφέ, φαγητό και ψώνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

5η Ημέρα: Βαλένθια – Τολέδο – Οικία El Greco - Μαδρίτη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών”, το Τολέδο, μία πόλη με σπουδαία 
ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της 
μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών 
και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ. Θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου θα θαυμάσουμε 
το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”. Τελευταία μας στάση το σπίτι, 
στο οποίο έζησε και μεγαλούργησε ο μεγάλος ζωγράφος Ελ Γκρέκο.
Ελεύθερος χρόνος και στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Μαδρίτη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχουμε την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με την Μαδρίτη με την συνοδεία 
του αρχηγού μας.

6η Ημέρα: Μαδρίτη - Ξενάγηση πόλης - Museo Nacional del Prado - Barrio de la letras
Η πρωινή μας ξενάγηση θα αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου της σημαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσμο στο μουσείο τέχνης Πράδο το οποίο κατέχει μια από τις 
σπουδαιότερες συλλογές τέχνης του κόσμου και συγκεκριμένα ένα μεγάλο πλήθος πινάκων από τον 14ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Τα πάνω από 10.000 έργα που ανήκουν στην 
συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ 
ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του κέντρου της Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης 
της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί από τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, όπως ο Lope de Vega, ο Cervantes και άλλοι.
Συνεχίζουμε με την μεγαλειώδη Αρένα, το σιντριβάνι της Κυβέλη, την πλατεία Κολόμβου, το θρυλικό Μπερναμπέου, την πλατεία Οριέντε με το βασιλικό παλάτι και την περίφημη Πλάθα 
Μαγιόρ. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων.
Θα έχετε χρόνο για βόλτα στην κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι, στα στενά της παλιάς 
πόλης και στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.

7η Ημέρα: Μαδρίτη Βουρβόνων - Segovia
Η Μαδρίτη είναι μια από τις πιο φημισμένες πόλεις του κόσμου. Είναι τόσα αυτά που μπορείς να δεις και να βιώσεις εδώ που χρειάζεσαι πολύ χρόνο. Σήμερα μπορείτε να αξιοποιήσετε 
τον χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε ή να μας ακολουθήσετε σε μια από τις 2 παρακάτω προαιρετικές εκδρομές.
Περιήγηση στην Μαδρίτη των Βουρβόνων
τις βόρειες συνοικίες με το εντυπωσιακό στάδιο της Real, το Santiago Bernabeu, την Puerta de Europa, την Plaza de Toros, την Αρένα της πόλης, την Plaza Colón με το αρχαιολογικό 
μουσείο, την πλατεία της Ισπανίας με το τεράστιο μνημείο του Θερβάντες, το περίφημο Αιγυπτιακό μνημείο Debod, το πάρκο Retiro και την ιστορικότερη πλατεία της πόλης.
Έκδρομή στην Σεγκόβια
παλιά πρωτεύουσα των βασιλείων του κέντρου και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1985. Μέσα από μία καταπράσινη διαδρομή θα προσεγγίσουμε την πόλη, 
όπου θα δούμε το σήμα κατατεθέν της, το περίφημο Ρωμαϊκό υδραγωγείο του 1ου μ.Χ. αιώνα, που παρείχε νερό στην πόλη μέχρι και τον 19ο αιώνα. Το Alcazar de Segovia είναι από 
τα ομορφότερα και πιο καλοδιατηρημένα οχυρά παλάτια του 13ου αιώνα. Θα επισκεφθούμε την εβραϊκή συνοικία με τις πρώην ιστορικές συναγωγές, που σήμερα είναι εκκλησίες, 
καθώς και τον Καθεδρικό ναό, ένα αριστούργημα της Βασκο-καστιλιανής γοτθικής εποχής. Αλλά η Σεγκόβια δεν είναι μόνο μνημεία. Είναι και η γαστρονομική πρωτεύουσα της Καστίλης, 
πασίγνωστη για το αρνάκι στο φούρνο, το cochinillo (γουρουνάκι ημερών) και το Jamon Iberico. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην Μαδρίτη. τα.

8η Ημέρα: Μαδρίτη - Σαραγόσα - Βαρκελώνη – Barceloneta - Πτήση επιστροφής
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο ετοιμαζόμαστε για την τελευταία μας μέρα αλλά εξίσου υπέροχη. Η πτήση μας είναι αργά το βράδυ οπότε έχουμε όλο τον χρόνο στη διάθεσή 
μας. Αναχωρούμε για τη Σαραγόσα, την πρωτεύουσα και πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, με τα χαρακτηριστικά κτίρια της τέχνης «μουδεχάρ» 
(αρχιτεκτονική και διακόσμηση επηρεασμένη από τη μουσουλμανική παράδοση με στοιχεία από τη χριστιανική κουλτούρα και το γοτθικό στιλ), όπως η Βασιλική της Πιλάρ ή ο 
Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο και στον καθεδρικό της Πιλάρ, 
χρόνος ελεύθερος για καφέ και γεύμα και στη συνέχεια αναχώρηση για Βαρκελώνη. Άφιξη αργά το απόγευμα.
Θα κάνουμε μια τελευταία βόλτα στην Μπαρτσελονέτα για καφέ και δείπνο και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Γύρος Ισπανίας

8
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

6,13 Αυγούστου

30 Ιουλίου

  Ένα από τα πιο δημοφιλή ταξίδια, που όμως δεν μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί κάθε χρόνο λόγω έλλειψης 
απευθείας πτήσεων για Ισπανία από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”. Φέτος σε συνεργασία με την Aegean Airlines 
προγραμματίσαμε 3 μοναδικές αναχωρήσεις στην καρδιά του καλοκαιριού για να μπορέσετε να απολαύσετε αυτές τις 
υπέροχες περιοχές. Αμέτρητα αξιοθέατα, πλούσια ιστορία, τέχνη, αρχιτεκτονική, αρχαίες, μεσαιωνικές και προηγμένες 
πόλεις, μοναδική τοπική γαστρονομία, κοσμοπολίτικη ζωή και ένας λαός πολύ όμοιος με εμάς!

Έλάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..
• Νέο ανανεωμένο αποκλειστικό πρόγραμμα
• Απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines από/προς Θεσσαλονίκη
• Ιδανική κατανομή του χρόνου για να μπορέσετε να δείτε τα σημαντικότερα αξιοθέατα των περιοχών αυτών αλλά ταυτόχρονα να έχετε 

και χρόνο ελεύθερο για να τον αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε
• Μόνο στο πρόγραμμα αυτό θα απολαύσετε τις 9 σημαντικότερες ισπανικές πόλεις
• Στόχος του προγράμματος είναι εκτός από τα αξιοθέατα να βιώσετε και τον καθημερινό τρόπο ζωής των τοπικών
• Συνοδό που ειδικεύεται σε αυτές τις ισπανικές πόλεις
• Για τελευταίο αφήσαμε την εμπειρία μας σε αυτό το ταξίδι γιατί το πραγματοποιούμε από το 1988!

1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη - Πτήση για Βαρκελώνη
Η συγκέντρωση μας είναι Σάββατο βράδυ στις 20.30 στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στο counter της AEGEAN AIRLINES με προορισμό τη 
Βαρκελώνη. Η πτήση πραγματοποιείται αποκλειστικά για εσάς που ταξιδεύετε μαζί μας, οπότε δεν θα αργήσουμε να επιβιβαστούμε στο 
αεροπλάνο.
Θα φτάσουμε στις 23.50 στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, για να είμαστε πανέτοιμοι και ξεκούραστοι 
το πρωί να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι.

2η Ημέρα: Βαρκελώνη – Ξενάγηση πόλης - Camp Nou - La Sagrada Familia - 
Λόφος Μονζουίκ - Ισπανικό χωριό - Γοτθική συνοικία - Las Ramblas - Flamenco 
dance night
Mετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας περιήγηση 
διασχίζοντας την λεωφόρο diagonal, με το περίφημο Camp Nou 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 Antoni Gaudi την περίφημη 
Βασιλική 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.
Συνεχίζουμε με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, τον λόφο Μονζουίκ με την υπέροχη 
θέα. Δείτε το Ολυμπιακό Στάδιο που φιλοξένησε την Ολυμπιάδα το 1992 και φωτογραφηθείτε 
με φόντο όλα τα ενδιαφέροντα κτίρια της Βαρκελώνης. Ο λόφος πέρα από τα πολλά κτίρια που 
φιλοξενεί αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για περίπατο και αναπόσπαστο κομμάτι μιας επίσκεψής 
στην Βαρκελώνη.
Θα δούμε επίσης το περίφημο Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αποτελείται από κτίρια από όλα τα μέρη της Ισπανίας με σκοπό 
να μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει σε ένα μέρος το διαφορετικό στυλ, την αρχιτεκτονική και 
την κουλτούρα της κάθε τοποθεσίας, από το μεσογειακό νότο της Ανδαλουσίας στο βορρά της 
Γαλικίας, της Βασκονίας και της Καταλονίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι πως δεν πρόκειται 
για μινιατούρες μνημείων, όπως υπάρχουν σε πολλές χώρες, αλλά κτίρια σε πραγματικό 
μέγεθος! Περιλαμβάνει 117 κτίρια σε μια έκταση 42.000 τ.μ. με δρόμους, πλατείες, εκκλησίες, 
θέατρο και εστιατόρια. Θα ξεναγηθείτε στις διαφορετικές γειτονιές του Ισπανικού Χωριού, θα 
επισκεφθείτε το εργαστήρι Φυσητού γυαλιού, ανοιχτό στο κοινό, καθώς επίσης στην περιοχή 
της Αραγονίας θα δοκιμάσετε το παραδοσιακό ποτό της Ισπανίας, την Σανγκρία και το Τουρό 
παραδοσιακό γλύκισμα της Καταλονίας.
Θα καταλήξουμε στην πλατεία Καταλονίας, όπου ξεκινάμε πεζοί να γνωρίσουμε την παλιά 
πόλη, τη γοτθική συνοικία, τον Καθεδρικό ναό και την πλατεία του Αγίου Ιακώβου. Εδώ έχετε 
χρόνο να περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της κοσμοπολίτικης οδού Ram-
blas, να απολαύσετε την μοναδική πόλη με τον τρόπο που θέλετε και να επιστρέψετε στο 
ξενοδοχείο εξ ιδίων, όποια ώρα επιθυμείτε.
Το βράδυ έχουμε μια πρόταση για εσάς, να έρθετε προαιρετικά μαζί μας σε ένα παραδοσιακό 
Flamenco Dance night από τα βάθη της Ανδαλουσίας!

Απευθείας πτήσεις με

Aegean
Airlines
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3η Ημέρα: Βαρκελώνη – Βαλένθια - Ciutat Vella - Ciudad de las Artes y las Ciencias - Μούρθια - Plaza Cardenal Belluga.
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό, βαλίτσες και φύγαμε για την υπέροχη Βαλένθια, πρωτεύουσα της ομώνυμης Αυτόνομης Κοινότητας. Μόλις φτάσουμε θα ξεκινήσουμε με περιήγηση στο 
Ciutat Vella το ιστορικό κέντρο, θα δούμε τους πύργους Serrano, την πλατεία του Καθεδρικού ναού, τον πύργο του Αγίου Μιχαήλ και την κομψή πλατεία της Βασίλισσας. Αμέσως θα 
καταλάβουμε πως η γενέτειρα του διάσημου αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα είναι μια πλούσια και αρχοντική πόλη.
Θα δούμε ένα σύμπλεγμα 3 κτιρίων, την περίφημη «Πόλη των Τεχνών και των επιστημών» πάνω στο πάρκο του ποταμού Τούρια, ένα από τα πιο εντυπωσιακά κέντρα της Ευρώπης 
αφιερωμένα σε πολιτιστικές και επιστημονικές εκθέσεις. Σε έναν χώρο δύο χιλιομέτρων, το συγκρότημα περιλαμβάνει πολλά εκπληκτικά δείγματα πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής των 
Santiago Calatrava και Félix Candela.
Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πανεπιστημιούπολη Μούρθια και το ξενοδοχείο μας. Το βράδυ πρέπει να κάνετε μια βόλτα στην πόλη και στο αρχιτεκτονικό της αριστούργημα 
στην Plaza Cardenal Belluga.

4η Ημέρα: Μούρθια – Γρανάδα – Σεβίλλη.
Μετά το πρωινό αναχώρησή για την ενδοχώρα της Ανδαλουσίας και άφιξη στην περίφημη Γρανάδα, χτισμένη 
στους πρόποδες της οροσειράς Σιέρα Νεβάδα. Θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό λόφο της Αλάμπρα (το 
κόκκινο κάστρο στην Αραβική γλώσσα). Η ακμή του Σουλτανάτου της Γρανάδα σε όλο της το μεγαλείο, ένα 
αριστούργημα ισλαμικής αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα με αφάνταστη λεπτομέρεια στην διακόσμηση, με 
απίθανα σιντριβάνια, με τις επικλήσεις στον Αλλάχ, στον παράδεισο και τον αιώνιο έρωτα. Δίπλα στην Αλάμπρα 
θα βρούμε το Χενεραλίφε με δέντρα, λουλούδια και νερά που θα μας παρασύρουν σε ένα κόσμο στοχασμού, 
χαλάρωσης και φαντασίας από την εποχή των Σουλτάνων, των Χαρεμιών και των ευνούχων….στη δύναμη των 
Αράβων. Θα έχουμε χρόνο στο ιστορικό κέντρο για φαγητό, καφέ και βόλτα. Επόμενη και τελευταία στάση η 
χιλιοτραγουδισμένη πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας η φημισμένη Σεβίλλη. Άφιξη το απόγευμα, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και βόλτα με τον συνοδό μας για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

5η Ημέρα: Σεβίλλη - Ξενάγηση πόλης - Σάντα Κρουθ - Αλκαζάρ - Χιράλδα - Παλιά πόλη
Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πόλη της όπερας που “έζησαν’’ η Κάρμεν , ο Δον Ζουάν και ο Φίγκαρο ,ο κουρέας της Σεβίλλης. Αρχίζοντας από το Πάρκο της Μαρίας 
Λουίζα και την Πλατεία Αμερικής φτάνουμε στην εντυπωσιακή και παραμυθένια Πλατεία Ισπανίας, όπου θα δούμε κτίρια αντιπροσωπευτικά των ρυθμών αρχιτεκτονικής της πόλης . 
Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πρώην Εβραϊκή συνοικία με στενά σοκάκια και τυπικά “πάτιος’’. Σήμερα ονομάζεται Σάντα Κρουθ και είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της Ουνέσκο. Θα επισκεφτούμε το κτιριακό συγκρότημα του Αλκαζάρ (οχυρωμένο παλάτι στην Αραβική γλώσσα) όπου δεσπόζει το Αραβικό Παλάτι, κλασικής αρχιτεκτονικής Μουδέχαρ 
με τα εντυπωσιακά επίσημα σαλόνια, το μικρό χαρέμι και τους ιδιωτικούς χώρους των Σουλτάνων. Στην ίδια περιοχή θα δούμε τον καθεδρικό ναό Χιράλδα με το μιναρέ – καμπαναριό 
που είναι και η “επίσημη’’ φωτογραφία της Σεβίλλης. Εδώ βρίσκεται ο τάφος του Κολόμβου, το χρυσοποίκιλτο κεντρικό παρεκκλήσι και σημαντικοί πίνακες του μεγάλου Σεβιλιανού 
ζωγράφου του Μουρίγιο. Η Σεβίλλη όμως δεν είναι μόνο αυτό. Στενά σοκάκια, μεσαιωνικά κτίρια, πανέμορφες πλατείες, νεραντζιές, μανόλιες αιωνόβιες και ο Γουαδαλκιβίρ όπου 
λουζόταν η αγάπη του Λόρκα…… η πόλη του έρωτα. Το βράδυ προφανώς έξοδος στην πόλη που γεννήθηκε το Flamenco!

6η Ημέρα: Σεβίλλη – Κόρδοβα – Μεθκίτα - Τολέδο – Santo Tome - Μαδρίτη
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε για άλλη μια υπέροχη μέρα! Περνώντας τη Σιέρα 
Μορένα φτάνουμε στην πασίγνωστη Κορδούη των Ρωμαίων, την μετέπειτα Κορδούβα των Αράβων, 
την σημερινή Κόρδοβα. Στην πάλαι ποτέ πρωτεύουσα του σημαντικότερου χαλιφάτου της Δύσης 
θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας με τα υπέροχα πάτιος που θα μας 
οδηγήσουν στο μεγαλύτερο Τζαμί της Δύσης, την περίφημη Μεθκίτα. Πάνω από 800 κολώνες (πολλές 
εξ αυτών των ελληνιστικών χρόνων ) κρατούν πάνω στις αψίδες τους ένα έργο τέχνης απαράμιλλης 
ομορφιάς του 9ου και 10ου αιώνα. Εδώ έζησαν ο Αβερρόης, ο Μωχάμετ Αλ Γκαφέκι και ο Μπεν 
Μαϊμόνιδες σημαντικότατοι λόγιοι Άραβες οι οποίοι μετέφρασαν σχεδόν όλα τα αρχαία Ελληνικά 
συγγράμματα σε τοπικές γλώσσες.
Στη συνέχεια, αφήνουμε την Κόρδοβα και την Ανδαλουσία και μπαίνουμε στην Καστίλλη - Μάντσα 
και στην πρωτεύουσα της, το καταπληκτικό Τολέδο, την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών” μία πόλη 
με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά 
δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, ένα μοναδικό κτίσμα 
μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ, όπου θα δούμε πίνακες του El Gre-
co, αμύθητης αξίας, όπως το Expolio και τη συλλογή Αποστόλων. Στην συνέχεια, στην εκκλησία του 
Santo Tomé, θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”. 
Ακολουθεί επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο με ‘’Damasquinad’’, γνωστή Τολεδανική τέχνη που προέρχεται 
απο την εποχή των Αράβων.
Τελευταία μας στάση για σήμερα η Μαδρίτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και φυσικά μπορείτε 
να κάνετε μια πρώτη βόλτα στην πόλη αλλά μην ξενυχτήσετε γιατί η αυριανή μας περιήγηση είναι 
μοναδική!
Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια τελευταία βόλτα για ψώνια στην κομψότερη συνοικία της πόλης 
το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς 
περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια 
ζεστή σοκολάτα.

7η Ημέρα: Μαδρίτη - Ξενάγηση πόλης - Museo Nacional del Prado - Barrio de la letras - Σεγκόβια
Η πρωινή μας ξενάγηση θα αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου της σημαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσμο στο μουσείο τέχνης Πράδο το οποίο κατέχει μια από τις 
σπουδαιότερες συλλογές τέχνης του κόσμου και συγκεκριμένα ένα μεγάλο πλήθος πινάκων από τον 14ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Τα πάνω από 10.000 έργα που ανήκουν στην 
συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ 
ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του κέντρου της Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης 
της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί από τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, όπως ο Lope de Vega, ο Cervantes και άλλοι.
Συνεχίζουμε με την μεγαλειώδη Αρένα, το σιντριβάνι της Κυβέλη, την πλατεία Κολόμβου, το θρυλικό Μπερναμπέου, την πλατεία Οριέντε με το βασιλικό παλάτι και την περίφημη Πλάθα 
Μαγιόρ. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων.
Θα έχετε χρόνο για βόλτα στην κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι, στα στενά της παλιάς 
πόλης και στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.
Το ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε να το εκμεταλλευτείτε κάνοντας μια προαιρετική εκδρομή στην Σεγκόβια, την πόλη της βασίλισσας Ιζαμπέλας, παλιά πρωτεύουσα της 
Καστίλης.

8η Ημέρα: Μαδρίτη – Σαραγόσα – Βαρκελώνη – Barceloneta -Πτήση επιστροφής
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο ετοιμαζόμαστε για την τελευταία μας μέρα αλλά εξίσου υπέροχη. Η πτήση μας είναι αργά το βράδυ οπότε έχουμε 
όλο τον χρόνο στη διάθεσή μας. Αναχωρούμε για τη Σαραγόσα, την πρωτεύουσα και πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, με τα 
χαρακτηριστικά κτίρια της τέχνης «μουδεχάρ» (αρχιτεκτονική και διακόσμηση επηρεασμένη από τη μουσουλμανική παράδοση με στοιχεία από τη χριστιανική 
κουλτούρα και το γοτθικό στιλ), όπως η Βασιλική της Πιλάρ ή ο Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο και στον καθεδρικό της Πιλάρ, χρόνος ελεύθερος για καφέ και γεύμα και στη συνέχεια αναχώρηση για Βαρκελώνη. 
Άφιξη αργά το απόγευμα.
Θα κάνουμε μια τελευταία βόλτα στην Μπαρτσελονέτα για καφέ και δείπνο και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Πανόραμα Προβηγκίας 
Γαλλική Ριβιέρα - Βαρκελώνη

8
ημέρες

Απευθείας πτήσεις με

Aegean
Airlines

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

6,13 Αυγούστου

30 Ιουλίου

ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..

• Νέο ανανεωμένο αποκλειστικό πρόγραμμα 
• Απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines από/προς Θεσσαλονίκη 
• Ιδανική κατανομή του χρόνου για να μπορέσετε να δείτε τα σημαντικότερα αξιοθέατα των περιοχών αυτών αλλά ταυτόχρονα να έχετε και 

χρόνο ελεύθερο για να τον αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε 
• Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων σε Βαρκελώνη και Μασσαλία.
• Εκδρομή στο Περπινιάν και στην Αρλ.
• Εκδρομή στην ωραιότερη ίσως πόλη της Προβηγκίας την Αίξ Εν Προβάνς.
• Εκδρομή στην Νίκαια. 
• Εκδρομή σε Αβινιόν και Τζιρόνα. 
• Στόχος του προγράμματος είναι εκτός από τα αξιοθέατα να βιώσετε και τον καθημερινό τρόπο ζωής των τοπικών 
• Συνοδό που ειδικεύεται σε αυτές τις ισπανικές πόλεις
• Για τελευταίο αφήσαμε την εμπειρία μας σε αυτό το ταξίδι γιατί το πραγματοποιούμε από το 1988!   

1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη - Πτήση για Βαρκελώνη   
Η συγκέντρωση μας είναι Σάββατο βράδυ στις 20.30 στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στο counter της AEGEAN AIRLINES με 
προορισμό τη Βαρκελώνη. Η πτήση πραγματοποιείται αποκλειστικά για εσάς που ταξιδεύετε μαζί μας, οπότε δεν θα αργήσουμε να 
επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο. 
Θα φτάσουμε στις 23.50 στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, για να είμαστε πανέτοιμοι και 
ξεκούραστοι το πρωί να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι.

2η Ημέρα: Βαρκελώνη – Ξενάγηση πόλης. 
Η συγκέντρωση μας είναι Σάββατο βράδυ στις 20.30 στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στο counter της AEGEAN AIRLINES με προορισμό τη Βαρκελώνη. Η πτήση πραγματοποιείται 
αποκλειστικά για εσάς που ταξιδεύετε μαζί μας, οπότε δεν θα αργήσουμε να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο. 
Θα φτάσουμε στις 23.50 στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, για να είμαστε πανέτοιμοι και ξεκούραστοι το πρωί να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο 
ταξίδι.

3η Ημέρα: Βαρκελώνη – Ξενάγηση πόλης. 
Πρωινό και στη συνέχεια θα ετοιμαστουμε για την πρωινή μας ξενάγηση που θα αρχίσει από τον επιβλητικό ναό της Sagrada Familia, το σημαντικότερο έργο του Gaudi που είναι και 
το πιο επισκέψιμο μνημείο της Βαρκελώνης, τον οποίο θα θαυμάσουμε και εσωτερικά. Θα συνεχίσουμε προς το Ολυμπιακό χωριό, το Ολυμπιακό λιμάνι και την Barceloneta, το παλιό 
ψαροχώρι με τις πανέμορφες παραλίες. Θα περάσουμε από την μεγαλύτερη και εμπορικότερη πλατεία - την Plaza Catalunya - και θα φτάσουμε στον πασίγνωστο πεζόδρομο Las Ram-
blas, με την αγορά των λουλουδιών, τους υπαίθριους καλλιτέχνες και ζωγράφους και την αστείρευτη ζωντάνια του. Συνεχίζοντας στην Ramblas, θα δούμε την βρύση καναλέτας για να 
πιείτε νερό και να επιστρέψετε ξανά στην Βαρκελώνη, σύμφωνα με την τοπική παράδοση. Εδώ είναι επίσης το σημείο συνάντησης των οπαδών της πιο επιτυχημένης ομάδας του 21ου 
αιώνα, της Μπαρτσελόνα. Περπατώντας, θα δούμε την Plaza Real και στο τέλος του πεζόδρομου το πελώριο άγαλμα του Κολόμβου. Σας προτείνουμε επίσης μια επίσκεψη στο περίφημο 
Parque Guel, έργο του Antonio Gaudi, παράδειγμα αρμονίας της φύσης και αρχιτεκτονικής, που έχει ανακηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ελεύθερος 
χρόνος για καφέ και φαγητό και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η Ημέρα: Βαρκελώνη – Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή σε Μονσεράτ – Τεράσα.
Πρωινό και αναχώρηση για το Όρος Μονσεράτ που είναι από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά πάρκα και 
πολιτιστικό μέρος. Βρίσκεται 50 χιλιόμετρα έξω από την Βαρκελώνη και αποτελεί έκπληξη για κάθε τουρίστα. 
Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση μας με το Αβαείο των Βενεδικτίνων που είναι χτισμένο ανάμεσα από τους 
τεράστιους βράχους του βουνού. Το Αβαείο χρονολογείται από τον 9ο αιώνα και η συνολική επέκταση του 
έγινε το 1025 μ.Χ. Μπορείτε να επισκεφτείτε την Βασιλική που βρίσκεται στο εσωτερικό του, αλλά άλλοι ιεροί 
χώροι είτε είναι κλειστοί, είτε έχουν ειδικό ωράριο.  Στη συνέχεια κάτι που δεν πρέπει να παραλείψουμε είναι 
η επίσκεψη μας στην Βασιλική του Μονσεράτ για να δούμε την Μαύρη Παναγία, προστάτιδα της Καταλονίας 
που σύμφωνα με τον μύθο ανακαλύφθηκε από τους βοσκούς της περιοχής τον 9ο αιώνα. Εν συνεχεία κάτι 
που αξίζει την προσοχή μας είναι το Μουσείο  Τέχνης του Μονσεράτ, το οποίο διαθέτει μια τεράστια συλλογή 
αριστουργημάτων από γνωστούς καλλιτέχνες όπως ο El Greco, ο Caravaggio και ο Berruguete. Τέλος για να 
φτάσετε στην κορυφή του βουνού υπάρχουν δύο τρόποι: Ένας είναι με τελεφερίκ που η ανάβαση διαρκεί 5 
λεπτά και ο δεύτερος τρόπος είναι με το τρένο Cremallera που η διαδρομή θα διαρκέσει 15 λεπτά. Ελεύθερος 
χρόνος και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Τεράσα η οποία συμμετείχε σημαντικά στην βιομηχανική 
ανάπτυξη της Καταλονίας και  βρίσκεται μόλις 30 χιλιόμετρα από την Βαρκελώνη. Άφιξη και ξεκινάμε την 
περιήγηση μας με το καλύτερο διατηρημένο ανά τα χρόνια εκκλησιαστικό συγκρότημα των Βησιγότθων La Seu 
d’Egara. Το συγκρότημα αποτελείται από τις εκκλησίες Sant Pere και Sante Maria και το μαυσωλείο  του Sant 
Miquel. Συνεχίζουμε για το Κάστρο Vallparadis που μετέπειτα μετατράπηκε σε αρχοντικό και σήμερα φιλοξενεί 
το Μουσείο Terrassa. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για φαγητό και καφέ και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε 
στο ξενοδοχείο μας στην Βαρκελώνη
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5η Ημέρα: Βαρκελώνη – Περπινιάν – Αρλ - Μασσαλία.  
Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη πολύχρωμη πόλη της Νότιας Γαλλίας το Περπινιάν. Άφιξη και θα περιηγηθούμε στα Μεσαιωνικά κάστρα, στα γραφικά πέτρινα 
σπιτάκια και θα περπατήσουμε στην κεντρική πλατεία του Castillet καθώς και στην ιστορική πλατεία Ντε λα Ροζ. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό και στη συνέχεια αναχωρούμε 
για την πόλη Αρλ που είναι χτισμένη πάνω στο δέλτα του Ροδανού. Άφιξη στην αγαπημένη πόλη του Βαν Γκογκ και του Γκωγκέν. Η Αρλ διαθέτει σημαντικά μνημεία της ρωμαϊκής 
εποχής, τα οποία συμπεριελήφθησαν το 1981 στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την Μασσαλία. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το Βράδυ θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με την συνοδεία του αρχηγού μας.

6η Ημέρα: Μασσαλία – Ξενάγηση πόλης – Ex Provence.
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ξενάγηση της πόλης. 
Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους με επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι 
και θα δούμε τα δίδυμα κάστρα – φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βασιλική Νοτρ Νταμ ντε λα Γκραντ που βρίσκεται στον 
ομώνυμο λόφο και απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα στη μεσογειακή 
μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο που  έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για 
να προστατεύσει το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών 
κρατούμενων και ανάμεσα στους διάσημους ήταν και το φανταστικό πρόσωπο Κόμης 
Μοντεχρήστος στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό, καφέ και ψώνια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την ωραιότερη ίσως πόλη της 
Προβηγκίας την Αίξ Εν Προβάνς (Aix en Provence), την πόλη των υδάτων, που πήρε το όνομα 
της από τις πολυάριθμες πηγές,  γενέτειρα  του μεγάλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά  και του 
ζωγράφου  Πολ Σεζάν.  Στην περιήγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην 
περίφημη οδό Μιραμπό, με τις συστάδες από πλατάνια,  διακοσμημένη με σιντριβάνια, 
περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. 
Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος , χτισμένος πάνω στα ερείπια της 
αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. Ελεύθερος χρόνος και αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας στην περιοχή της Μασσαλίας.

7η Ημέρα: Μασσαλία – Νίκαια - Κάννες. 
Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το μαργαριτάρι της Κυανής ακτής, την 
κοσμοπολίτικη Νίκαια. Θα ξεκινήσουμε από την παλιά πόλη, που φιλοξενείται η αγορά των 
λουλουδιών και τα παζάρια της όπως και ο καθεδρικός της ναός, το μέγαρο της δικαιοσύνης 
και η όπερα. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη διάσημη πλατεία Μασενά, αφιερωμένη 
στον ομώνυμο στρατηγό. Θα ολοκληρώσουμε τον περίπατο μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, 
τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης όπου βρίσκεται η Νοτρ Νταμ, ναός μικρογραφία της 
Παναγίας των Παρισίων. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ σας. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για τις Κάννες. Άφιξη στην αδιαμφισβήτητη “βασίλισσα” της Κυανής 
Ακτής με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγηση μας με τα υπέροχα κτίρια, και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, 
που χρονολογούνται από την εποχή της Μπελ Εποκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των 
Καννών. Ελεύθερος χρόνος και το βράδυ θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας.

8η Ημέρα: Μασσαλία – Αβινιόν - Τζιρόνα – Βαρκελώνη – Πτήση επιστροφής.
Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Αβινιόν που από ένα απλό γαλατικό 
χωριό εξελίχθηκε σε έδρα των Παπών της καθολικής εκκλησίας τον 14ο αιώνα. Θα 
επισκεφθούμε το παπικό παλάτι και τη γραφική γέφυρα της πόλης. Ελεύθερος χρόνος 
και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Τζιρόνα, μια πανέμορφη πόλη στις όχθες του 
ποταμού Onar με πανέμορφα ζωγραφιστά σπίτια.  Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση μας 
με τον Καθεδρικό ναό της πόλης και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην πρώην εβραϊκή 
συνοικία, όπου ζούσαν οι Σεφαρδίτες - οι Εβραίοι της Ισπανίας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ 
και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης (El Prat) για να πάρουμε 
την πτήση της επιστροφής. 

 

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Πανόραμα Πολωνίας

7
ημέρες

ΙΔΑΝΙΚΟΣ

συνδυασμός
πτήσεων1η Ημέρα: Πτήση-Βαρσοβία| Γνωριμία με την πόλη

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και απευθείας πτήση για την πανέμορφη Βαρσοβία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος 
χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη, με την βοήθεια του συνοδού. Σας προτείνουμε να απολαύσετε μία δροσερή μπύρα, σε μία από τις πολλές 
γραφικές γειτονιές της, ή ένα ιδιαίτερο κοκτέιλ σε ένα Bar πάνω σε κάποιον από τους ουρανοξύστες της.

2η Ημέρα: Βαρσοβία| Περιήγηση πόλης - Βασιλικό κάστρο - Ανάκτορο πολιτισμού
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην πόλη της Βαρσοβίας. Θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης με τα πολύχρωμα κτίρια και το Βασιλικό 
Κάστρο, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της Παλιάς πόλης και αποτελεί ιστορικό και εθνικό μνημείο. Στη συνέχεια, θα δούμε την  πλατεία του Κάστρου (Plac 
Zamkowy), όπου δεσπόζει η 22 μέτρων στήλη του βασιλιά Zygmunt και το Βασιλικό Κάστρο (Zamek Krolewski), το οποίο ξαναχτίστηκε μετά τη ναζιστική 
καταστροφή. Δεν γίνεται να παραλείψουμε το μνημειώδες Ανάκτορο 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.  
Ελεύθερο απόγευμα για να απολαύσετε την τοπική κουζίνα της Βαρσοβίας, ή να πιείτε το ποτό σας σε κάποιο από τα διάφορα μπαρ της πόλης. Σας 
προτείνουμε να επισκεφτείτε την underground και πιο εναλλακτική γωνιά της πόλης, την ‘περιοχή της Πράγας’. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε 
μια πιο καλλιτεχνική πλευρά της πόλης με γκαλερί, πολυχώρους πολιτισμού, αντικερί αλλά και διάφορα μπαρ. Για τις οικογένειες, προτείνουμε το 

Μία αποκλειστική 
αναχώρηση 

8  Αυγούστου

συναρπαστικό ‘Κέντρο Επιστημών του Κοπέρνικου’. Πρόκειται για ένα διαδραστικό μουσείο, στο οποίο μπορείτε όχι μόνο να δείτε, αλλά και να συμμετέχετε σε δραστηριότητες. Τα 
παιδιά θα το λατρέψουν και εσείς θα ενθουσιαστείτε!

3η Ημέρα: Βαρσοβία - Βρότσλαβ|Περιήγηση πόλης
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη Βρότσλαβ, κάποτε κομμάτι της Βοημίας, της Ουγγαρίας, της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, της Πρωσίας και της Γερμανίας. 
Έγινε πολωνικό το 1945, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και είναι σήμερα μια υπέροχη πόλη ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, 130 γεφυριών και 12 νησιών, όλα στον ποταμό 
Όντερ που τη διασχίζει. Με εμφανείς τις επιρροές της Βοημίας, της Αυστρίας και της Πρωσίας ακόμα και σήμερα, είναι ο παράδεισος του λάτρη της αρχιτεκτονικής αλλά δεν θα 
απογοητεύσει και όσους ψάχνουν μια σύγχρονη, ενδιαφέρουσα πόλη με ζωντανή νυχτερινή σκηνή. Είναι πολύ περισσότερα από μια γεμάτη χρώμα παλιά πόλη χτισμένη γύρω από την 
εκθαμβωτική μεσαιωνική πλατεία της. Αυτή η ιδιαίτερα πανέμορφη πόλη σου προσδίδει άρωμα τέχνης, ιστορίας και όχι μόνο. Τα γοτθικά κτίρια της σε συνδυασμό με τον ποταμό Οντέρ 
και τα μεγάλα πάρκα, σου υπόσχονται πως το ταξίδι σου θα είναι παραμυθένιο. Και επειδή παραμύθι χωρίς νάνους δεν είναι παραμύθι, γι’ αυτό και το Βρότσλαβ θεωρείται η κορυφαία 
πολύχρωμη παραμυθούπολη της Πολωνίας καθώς περιστοιχίζεται από 163 νάνους. Οι μπρούτζινοι νάνοι (krasnale ή krasnoludki στα πολωνικά) φυσικά δεν έχουν τυχαία θέση στην 
πόλη. Ο μύθος λέει πως οι νάνοι έδιωξαν τον καλικάντζαρο Χοχλίκ από το Βρότσλαβ, όταν έφτασε με την βάρκα του εκεί. Έμειναν από τότε για να φυλάξουν την πόλη. Ο πραγματικός 
λόγος δημιουργίας τους, όμως, ήταν πολιτικός. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980, συνέβη η ” Πορτοκαλί Επανάσταση ” (Pomaranczova Alternatyva) ή ” η επανάσταση των 
νάνων”. Τότε το κίνημα αντίστασης ζωγράφιζε πάνω από τα αντικυβερνητικά γκράφιτι, νάνους.  Στη συνέχεια θα δούμε το Δημαρχείο της πόλης το οποίο αποτελεί ένα κομψοτέχνημα 
γοτθικού ρυθμού. Το παλαιότερο κομμάτι του δημαρχείου (consistorium)  χτίστηκε το 1299 και αποτελείται από δύο κομμάτια: το κελάρι και τον Δυτικό Πύργο. Το πάρκο Szcytnicki, 
το σημαντικότερο πάρκο της πολύχρωμης παραμυθούπολης που αποτελείται από 1000 στρέμματα έκτασης. Αποτελείται από τον Ιαπωνικό Κήπο όπου τα κτήρια και η αρχιτεκτονική 
είναι από την φιλοσοφία της Ιαπωνίας. Υπάρχει επίσης η πέργκολα, το Centennial Hall και ο ζωολογικός κήπος που όλα μαζί απαρτίζουν αυτό το μαγευτικό πάρκο. Τελειώνοντας, θα 
καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση και ξεκούραση και λόγω του ότι είναι κεντρικό έχετε όλο τον χρόνο στην διάθεσή σας για νυχτερινό περίπατο!

4η Ημέρα: Βρότσλαβ | - Άουσβιτς Μπιρκενάου - Κρακοβία 
Θα πάρουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε για την Κρακοβία. Θα έχουμε μια πρώτη στάση στο στρατόπεδο Άουσβιτς Μπίρκεναου. Βρίσκεται στην πολωνική πόλη Oswiecim, περίπου 
60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κρακοβίας. Αποτελεί τον μεγαλύτερο χώρο συγκέντρωσης και εξόντωσης Εβραίων από το Γ’ Ράιχ, στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Μέσα από 
την περιήγηση στον τόπου όπου βασανίστηκαν και εξοντώθηκαν εκατομμύρια Εβραίοι, θα ζήσετε μία συγκλονιστική ταξιδιωτική εμπειρία. Ο χώρος αυτός, από το 1979, συγκαταλέγεται 
στα Μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αποχωρώντας με ανάμεικτα συναισθήματα, κατευθυνόμαστε στην πόλη της Κρακοβίας. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του συνοδού σας.

5η Ημέρα: Κρακοβία| Περιήγηση πόλης - Basilica Mariacka - αγορά υφασμάτων - Κάστρο Wawel - Έβραϊκή συνοικία 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για την περιήγηση πόλης, για να γνωρίσουμε τους θησαυρούς της Κρακοβίας. Στην ξενάγηση αυτή θα περάσουμε από την μνημειώδη πλατεία 
της Κρακοβίας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την επιβλητική ‘Basilica Mariacka’, (Η Βασιλική της Κοιμήσεως της Θεοτόκου) και να μάθουμε τον μύθο πίσω από την μελωδία 
της σάλπιγγας που αντηχεί κάθε μία ώρα σε όλη την πόλη. Θα δούμε, επίσης, και την ‘Αγορά των Υφασμάτων’, το αρχαιότερο mall της Ευρώπης. Επόμενοι σταθμοί της βόλτας μας 
αποτελούν το περίφημο ‘Κάστρο Wawel’, με τον θρυλικό δράκο της Κρακοβίας και ο ‘Καθεδρικός Ναός’ ο οποίος αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό παζλ διαφορετικών χρωμάτων, σχημάτων 
και στυλ. Στο σημείο αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε μερικές από τις πιο ωραίες φωτογραφίες με θέα την πόλη ή το κάστρο, ιδανικές για το φωτογραφικό σας άλμπουμ ή τα 
stories σας. Η βόλτα μας θα τελειώσει με επίσκεψη στην Εβραϊκή συνοικία (Kazimierz), που αποτελεί την πιο hip/εναλλακτική γειτονιά της πόλης. Εκεί βρίσκεται η παλαιότερη εβραϊκή 
συνοικία της Πολωνίας και γυρίστηκε η γνωστή ταινία «Η Λίστα του Σίντλερ», του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Για τους λάτρεις της αντίκας και του βίντατζ, κάποιες μέρες διοργανώνεται η 
Αγορά ‘Antiques Market’, που είναι το αντίστοιχο Porto Bello Road Market του Λονδίνου. Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό στην πόλη της Κρακοβίας. Για τους πιο 
τολμηρούς, προτείνουμε μία βόλτα με ποδήλατο δίπλα στο ποτάμι, καθώς η θέα είναι απλά μαγευτική. Για τους λάτρεις των μουσείων, σας προτείνουμε μία επίσκεψη στο ‘Εργοστάσιο 
του Όσκαρ Σίντλερ’, ένα μουσείο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για την ιστορία της Πολωνίας , στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τον ρόλο του Γερμανού Όσκαρ Σίντλερ 
στη διάσωση πολλών Εβραίων. Για τη βραδινή σας έξοδο, προτείνουμε να απολαύσετε το ποτό σας σε ένα από τα πολλά μπαράκια της Εβραϊκής συνοικίας, η οποία διαθέτει πλούσια 
νυχτερινή ζωή.

6η Ημέρα: Κρακοβία - Αλατορυχεία Βιελίτσκα - Ζακοπάνε
Θα αναχωρήσουμε το πρωί για την 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. 
Από το 1978 έχει τεθεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Ιδρύθηκε τον 13ο αι. και αποτελεί το δεύτερο παλαιότερο αλατωρυχείο της Ευρώπης. Μια ολόκληρη «κρυφή» , υπόγεια πόλη που 
εκτείνεται σε βάθος 327 μέτρων, σε εννέα επίπεδα. Τα τρία μόνο είναι ανοιχτά στο ευρύ κοινό, τα οποία και θα επισκεφτούμε, σε μια απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων. Θα έχουμε τη 
δυνατότητα να θαυμάσουμε διάφορα έργα τέχνης και γλυπτά, λαξευμένα πάνω σε όγκους αλατιού. Ιδιαίτερο εντυπωσιακό κομμάτι των αλατορυχείων, αποτελεί το «Παρεκκλήσι της 
Αγίας Κίγκα», ένας καθεδρικός ναός με ύψος 12 μέτρα! Μετά την επίσκεψη στα αλατωρυχεία συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για να καταλήξουμε στο Ζακοπάνε. Θα περιηγηθούμε στην 
οδό Krupowki για να δοκιμάσουμε τα θεσπέσια τοπικά παραδοσιακά προϊόντα! (Oscypek - πρόβειο τυρί υψηλής ποιότητας, και πολλά άλλα). Στην οδό Koscieliska για να θαυμάσουμε 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και να νιώσουμε το πραγματικό αίσθημα που προσφέρει το Ζακοπάνε. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για παραδοσιακό μεσημεριανό στην πόλη. Σας 
προτείνουμε πέστροφες, placek po zbojnicku, πιερόγκι και τη σούπα kwasnica. Θα πιούμε καφεδάκι και θα αποχαιρετήσουμε το Ζακοπάνε επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο μας. Το 
τελευταίο βράδυ στην Κρακοβία μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο για να εξερευνήσετε την μεσαιωνική πλατεία. Είναι από τις μεγαλύτερες του κόσμου, γεμάτη τουριστικούς πάγκους, 
αλλά και μια αγορά με παραδοσιακά προϊόντα, ενώ δεν της λείπουν και τα αξιοθέατα. 
Στην άκρη της υψώνεται η επιβλητική βασιλική εκκλησία της St. Mary, στο κέντρο της το εντυπωσιακό κτίσμα της σκεπαστής αγοράς, ενώ ποτέ δεν λείπουν οι 
άμαξες και οι πωλητές λουλουδιών ανάμεσα στα δεκάδες café που απλώνουν τραπέζια στο πλακόστρωτο. 

7η Ημέρα: Κρακοβία| Έπιστροφή
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη της Κρακοβίας. Σας προτείνουμε μία βόλτα στο δάσος Las Wolski, στο 
οποίο βρίσκεται και ο ζωολογικός κήπος της Κρακοβίας. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο την προκαθορισμένη ώρα για τον δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο γεμάτοι με ωραίες αναμνήσεις  και δίνοντας ραντεβού για το επόμενο μας ταξίδι!

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι

• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
• Απευθείας πτήση για Βαρσοβία και επιστροφή από Κρακοβία χωρίς περιττά χλμ.
• Ιδανικά ωράρια πτήσεων 
• Διαμονή σε πολυτελέστατα ξενοδοχεία 4* στο κέντρο της κάθε πόλης 

• Προκράτηση για ξενάγηση στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα 
• Περιήγηση στο στρατόπεδο Άουσβιτς – Μπίρκεναου και στον 

χώρο του Μουσείου 
• Έιδικές προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο σας 
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Χώρες Βαλτικής

7
ημέρες

ΙΔΑΝΙΚΟΣ

συνδυασμός
πτήσεων

ΙΔΑΝΙΚΟΣ

συνδυασμός
πτήσεων

 Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο… Μεσαιωνικά κτίρια με στέγες από την εποχή των ιπποτών, προσόψεις που καλύπτουν όλη την γκάμα 
των παστέλ χρωμάτων, στενά σοκάκια, εντυπωσιακά κάστρα, ήσυχες λίμνες και πανέμορφες διαδρομές. Το πρόγραμμα αυτό έχει 
τα σωστά «χαρακτηριστικά» για μια συγκλονιστική εμπειρία σε μια Ευρώπη που δεν φαντάζεστε πως υπάρχει. Το καλοκαίρι είναι 
μια ιδανική περίοδος για να γίνει αυτό το ταξίδι γιατί η θερμοκρασία είναι στα καλύτερα της! (20-25 βαθμοί). 
Για εσάς έχουμε εξασφαλίσει αεροπορικές θέσεις με την Air Baltic, με πτήσεις που βολεύουν το πρόγραμμα αυτό. Πτήση για 
Βίλνιους και επιστροφή από Ταλίν ή το αντίστροφο για να μην έχουμε περιττά χλμ. Ξενοδοχεία κεντρικά, ειδικά επιλεγμένα με καλή 
αναλογία ποιότητας – τιμής (value for money).  Οι καθημερινές μας επισκέψεις είναι ειδικά προσεγμένες, ώστε να αξιοποιήσουμε 
το χρόνο μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Εσείς απλά χαλαρώστε και απολαύστε το μοναδικό αυτό ταξίδι…

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Αναχώρηση νωρίς τα ξημερώματα και μέσου ενδιάμεσου σταθμού (Ρίγα), φτάνουμε στο Βίλνιους, την παραμυθένια πρωτεύουσα και την μεγαλύτερη 
πόλη της Λιθουανίας. Χωρίς να χάσουμε χρόνο ξεκινάμε την γνωριμία με την πόλη, η οποία είναι χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Βίλνελε και 
Νέρις. ‘Οπως οι περισσότερες μεσαιωνικές πόλεις, έτσι και η Βίλνα αναπτύχθηκε γύρω από το δημαρχείο, το οποίο είναι Αναγεννησιακού ρυθμού. 
Θα περπατήσουμε στον κύριο πεζόδρομο, στην οδό Pilies για να φτάσουμε στο πρώτο, ιστορικό πανεπιστήμιο της Βίλνας με το επίσημο όνομα 
¨Πανεπιστήμιο Β. Καπτσούκας¨, το οποίο χτίστηκε το 1579. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τον Καθεδρικό Ναό της Θεοτόκου, θα περάσουμε από 
την Πύλη της Dawn με το μοναδικό ξυλόγλυπτο της Παναγίας και θα καταλήξουμε στη συνοικία Ουζούπης στην άλλη πλευρά του ποταμού. Θα 
εντυπωσιαστείτε από το ναό του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου όπως και της Αγίας Άννας, ενώ θα γοητευτείτε από το καταπράσινο περιβάλλον 
που περιβάλλει την πόλη. Ήρθε η ώρα να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο γιατί λίγη ξεκούραση είναι απαραίτητη. Το απόγευμα μπορείτε με την 
καθοδήγηση του συνοδού να κάνετε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο ή μια επίσκεψη σε οτιδήποτε επιθυμείτε. Μια καλή πρόταση είναι το Μουσείο 
των θυμάτων της γενοκτονίας εκεί όπου βρισκόταν η έδρα του πρώην αρχηγείου της KGB, απέναντι από την πλατεία Lukiskes. Διανυκτέρευση.

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

7,14,21 Αυγούστου

24,31 Ιουλίου

2η Ημέρα: ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΤΡΑΚΑΙ
Μετά το πρωινό μας θα κάνουμε μια επίσκεψη στην περιοχή του Τρακάι, μια πόλη κυριολεκτικά χτισμένη πάνω στο νερό, περιτριγυρισμένη από 200 λίμνες και 21 μικρά νησάκια. Ως 
έτος ίδρυσης του θεωρείται το 1337, όπου για πρώτη φορά  αναφέρεται από τους Τέκτονες Ιππότες, ενώ ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό του Τρακάι είναι η πολυπολιτισμικότητα 
του, καθώς εκτός από τους Λιθουανούς, για αιώνες έχουν ζήσει εδώ Ρώσοι, Τάταροι, Πολωνοί και Εβραίοι. Τα τρία μεσαιωνικά κάστρα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του, 
έχουν συνδεθεί με πλήθος θρύλων και παραδόσεων της περιοχής. Σημαντικότερο θεωρείται αυτό που βρίσκεται στο νησάκι της λίμνης Γκαλβέ, του 15ου αιώνα. Περπατώντας πάνω 
σε μια ξύλινη γέφυρα φτάνεις στην πύλη του κάστρου (είσοδος δωρεάν). Έχει μια μεγάλη αυλή στην οποία κάποιοι αναπαριστούν εκτελέσεις και μονομαχίες εκθέτοντας και κάποια 
όργανα βασανιστηρίων. Υπάρχουν διάφορα εκθέματα διαφορετικών εποχών σε ειδικά δωμάτια. Επιστρέφουμε στην πόλη και ο χρόνος θα είναι στη διάθεσή σας για να απολαύσετε 
το ιστορικό κέντρο. Ο συνοδός μας είναι εκεί για να σας καθοδηγήσει. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη του Βίλνιους και στη συνέχεια προαιρετική 
διασκέδαση για να απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα με παραδοσιακούς χορούς tango.

3η Ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΡΟΥΝΤΑΛΈ - ΛΟΦΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ - ΚΑΟΥΝΑΣ - ΡΙΓΑ
Πρωινό και αφήνουμε την πρωτεύουσα της Λιθουανίας για να κατευθυνθούμε βόρεια προς τη Ρίγα. Η διαδρομή όμως δεν είναι αδιάφορη. Πρώτα θα κάνουμε στάση στο ανάκτορο 
Ρούνταλε, χτισμένο τον 18ο αιώνα από τον μέγα αρχιτέκτονα Ραστρέλι, έδρα του Ερνστ Γιόχαν φον Μπούρεν, Δούκα του Κόρλαντ. Επόμενη στάση στο Λόφο των Σταυρών, στην περιοχή 
Σουλάι, τόπο προσκυνήματος του Λιθουανικού καθολικισμού. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε το Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, στη συμβολή των ποταμών Ne-
munas και Neris. Περπατώντας στην περιοχή του κάστρου και ατενίζοντας πανοραμικά την πόλη διαπιστώνουμε ότι πολλά στοιχεία της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα τους βρίσκονται η εκκλησία της Αγία Γερτρούδης, το Δημαρχείο της πόλης, το οποίο ονομάζεται επίσης και “Λευκός Κύκνος” αλλά και ο 
Καθεδρικός Ναός. Το απόγευμα θα μας βρει στην περίφημη πρωτεύουσα της Λετονίας, την γραφική Ρίγα όπου θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μπορείτε να κάνετε μια 
πρώτη βόλτα στο ιστορικό κέντρο για να γνωρίσετε την καλοκαιρινή νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας.

4η Ημέρα: ΡΙΓΑ ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΈΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗ ΓΙΟΥΡΜΑΛΑ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ετοιμαζόμαστε για μια όμορφη ξενάγηση στην πόλη. Η παλιά πόλη της Ρίγα είναι από τις καλύτερα διατηρημένες στην ήπειρό μας. 
Απλωμένη σε μια πεδιάδα που διασχίζει ο ποταμός Daugava, η πόλη «απαντά» στη γραφικότητα του Βίλνιους με τη δική της εντυπωσιακή art nouveau αρχιτεκτονική, την ιστορική παλιά 
συνοικία Vecriga και τα μεγάλα, πανέμορφα και καταπράσινα πάρκα, κατά μήκος της παλιάς μεσαιωνικής τάφρου, στα οποία η Ρίγα οφείλει μεγάλο μέρος της φήμης της. Στη σημερινή 
μας ξενάγηση θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, θα δούμε υπέροχα γοτθικά μνημεία, κτίρια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών, την πλατεία του δημαρχείου καθώς και την πλατεία 
του καθεδρικού ναού. Θα κλείσουμε την ξενάγησή μας με μία βόλτα στο νεότερο τμήμα της πόλης, όπου θα θαυμάσουμε έργα του σπουδαίου Michail Eisenstein και θα επισκεφτούμε 
το μουσείο με τα αυτοκίνητα - αντίκες Riga Motor Museum.  Επειδή όμως είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, δεν μπορούμε να παραλείψουμε μια επίσκεψη στη θάλασσα! Η 
Γιούρμαλα (Jūrmala) αποτελεί το μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής. Πρόκειται για μια περιοχή μήκους 32 και πλάτους 3 χιλιομέτρων, με υπέροχες παραλίες από λευκή άμμο, που 
βρίσκεται ανάμεσα στον Κόλπο της Ρίγας στην Βαλτική Θάλασσα και τον ποταμό Λιέλουπε. Αν θέλετε να κάνετε μπάνιο στη Βαλτική μην ξεχάσετε το μαγιό σας, αν πάλι προτιμάτε τις 
ελληνικές ακτές κάντε μια βόλτα κατα μήκος της παραλίας και απολαύστε ένα γεύμα σε τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο.

5η Ημέρα: ΡΙΓΑ (ΚΑΣΤΡΟ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥΡΑΙΝΤΈ -ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ - ΤΑΡΤΟΥ) - ΤΑΛΙΝ
Αναχωρούμε σήμερα για την πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν. Στη διαδρομή μας, θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα της Λετονίας, το κάστρο Τουράιντα. Το 
όνομά του θα πει «Κήπος του Θεού» και κατασκευάστηκε το 1214 ως κατοικία του Αρχιεπισκόπου, στη θέση ενός προγενέστερου ξύλινου κάστρου. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το 
κάστρο κατακτήθηκε από Πολωνούς, Σουηδούς και Ρώσους, ενώ μετά την πυρκαγιά του 1776 καταστράφηκε και ερημώθηκε. Από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα ξεκίνησε η σταδιακή 
αποκατάστασή του. Σήμερα αποτελεί το πιο επισκέψιμο κάστρο της χώρας. Φεύγοντας από τη Λετονία, μας καλωσορίζει η Εσθονία, η τρίτη χώρα της Βαλτικής που επισκεπτόμαστε. 
Καθώς κατευθυνόμαστε προς το Ταλίν, θα σταματήσουμε σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της χώρας, την Σίγκουλντα (Sigulda), πόλη του αθλητισμού, των πάρκων, των θρύλων και 
της Ιστορίας. Στη συνέχεια θα μπούμε στην Εσθονία, στο Τάρτου (Tartu), την αρχαιότερη πόλη της χώρας, όπου θα δούμε το πανεπιστήμιό της, το αρχαιότερο της Βόρειας Ευρώπης. 
Επίσης, θα περπατήσουμε στο παλαιότερο τμήμα της πόλης, όπου θα επισκεφθούμε την αναστηλωμένη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με τα μοναδικά αγαλματίδια από τερακότα. 
Στη συνέχεια, θα δούμε τον λόφο Ντομ, ένα ρομαντικό πάρκο με τις μικρές γέφυρες του Αγγέλου και Διαβόλου, τα ερείπια του καθεδρικού ναού του 13ου αιώνα, του μεγαλύτερου 
των Βαλτικών χωρών, καθώς και την πλατεία του Δημαρχείου, που είναι ένα καλοδιατηρημένο δείγμα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Το απόγευμα φτάνουμε στο Ταλίν όπου θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού μας, μπορείτε να κάνετε μια πρώτη βόλτα στο ιστορικό κέντρο για να γνωρίσετε την καλοκαιρινή νυχτερινή 
ζωή της πρωτεύουσας.

6η Ημέρα: ΤΑΛΙΝ (ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΘΈΡΙΝΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΜΈΓΑΛΟΥ ΠΈΤΡΟΥ)
Πρωινή ξενάγηση στο Ταλίν (Talin) κατά τη διάρκεια της οποίας θα περπατήσουμε στον λόφο Τούμπεα (Toompea), όπου θα δούμε το παλιό κάστρο με τον ψηλότερο πύργο της πόλης, 
το μπαρόκ παλάτι (σημερινό κοινοβούλιο) και τις έξοχα διατηρημένες εκκλησίες του 13ου αιώνα, ενώ θα απολαύσουμε και τη μοναδική θέα στην παλιά και τη σύγχρονη πόλη, το 
λιμάνι και τον κόλπο του Ταλίν. Η παλιά πόλη – Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO – αποτελείται από δύο επίπεδα και έχει εξαιρετικά καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά 
τείχη και πύργους. Στην πλατεία της αγοράς δεσπόζει το μοναδικό μεσαιωνικό δημαρχείο, καθώς και το παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης. Θα περπατήσουμε στο πάρκο Kadriorg, 
αφιερωμένο στην τσαρίνα Αικατερίνη, με τα υπέροχα λουλούδια και τη λίμνη των κύκνων και θα επισκεφθούμε το παρακείμενο μουσείο ευρωπαϊκής ζωγραφικής, πρώην θερινό 
ανάκτορο του Μεγάλου Πέτρου. Θα δούμε επίσης τα ερείπια του μοναστηριού της Pirita, αφιερωμένο στην Αγία Βιργινία.

7η Ημέρα: ΤΑΛΙΝ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Οι εικόνες σβήνουν και μεταφέρονται στη 
μνήμη μας, όπου καταχωρούνται και μένουν ως μία εμπειρία ζωής!

*Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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7
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

6,13,20,27
Αυγούστου

16,23
Ιουλίου

3 
Σεπτεμβρίου

Γνωρίστε 4 πρωτεύουσες σε 1 εκδρομή
Πόλεις μεγάλες, αμέτρητα αξιοθέατα, ιστορία, υπέροχη φύση, γαστρονομία, πολλές επιλογές διασκέδασης, παλάτια, μουσεία, 
πάρκα και 4 διαφορετικές χώρες, όλες σε ένα ταξίδι! 

• ιδανικός συνδυασμός πτήσεων 
• απευθείας πτήσεις με αναχώρηση για Βουδαπέστη και επιστροφή από Βιέννη

• διαμονή μόνο σε ξενοδοχεία 4*

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ  
Συγκέντρωση στις 11.45 το πρωί στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’, έλεγχος και απευθείας πτήση για την Βουδαπέστη. Θα μεταφερθούμε στο 
ξενοδοχείο και αυτή την πρώτη μας μέρα, έχουμε χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Είναι τόσα αυτά που μπορείς να 
κάνεις σε αυτή την πόλη που όσο χρόνο και να είχαμε στη διάθεσή μας δεν θα έφτανε!

2η Ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΈΣΤΗ - ΒΟΥΔΑ - ΛΟΦΟΣ ΓΚΈΛΈΡΤ - ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ  
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της 
Χιλιετηρίδας, το Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την 
Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 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 Αγίας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει 
ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί ή έναν 
καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Η βόλτα μας θα καταλήξει στην κεντρική αγορά της οδού Βάτσι Ούτσα. Tο βράδυ ελάτε μαζί μας σε μια 
προαιρετική ρομαντική κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσουμε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης με τον καλύτερο τρόπο.

3η Ημέρα:  ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΠΡΑΓΑ - ΚΈΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΈΙΑ - ΜΑΥΡΟ ΘΈΑΤΡΟ
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. Το βράδυ θα κάνουμε μια βόλτα στην κεντρική πλατεία, για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Αν επιθυμείτε ελάτε προαιρετικά μαζί μας σε μια φημισμένη παράσταση στο περίφημο Μαύρο Θέατρο της Πράγας.

4η Ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - PRAGUE BY NIGHT 
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. Εδώ θα βρεθείτε αρκετές φορές και θα καταλάβετε αμέσως τους λόγους! 
Θα δούμε στη βόλτα μας όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως αυτό του Κίνσκι, την επιβλητική βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και 
της Έυας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε την Εβραϊκή συνοικια με την παλια και τη νέα συναγωγη, 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 Πράγας και το επιβλητικό κτίριο, το οποίο στεγάζει το μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Λίγος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
 Το βράδυ ελάτε προαιρετικά μαζί μας σε μια ιδιαίτερη νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης, πριν τη βραδινή σας βόλτα στο κέντρο. Θα ξεκινήσουμε με 
την περιοχή του Πανκρατς, περνώντας από τη γέφυρα των αυτοκτονιών, βλέπουμε το “σπίτι που χορεύει” και τη μοναδική ορθόδοξη εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. 
Ανηφορίζουμε προς την καστρούπολη στην οποία θα ξεναγηθούμε την επόμενη μέρα, περνάμε τη γέφυρα του Τσεχ και καταλήγουμε στην κεντρική πλατεία με το αστρονομικό ρολόι. 
Πλέον ο χρόνος είναι στη διάθεσή σας για να κάνετε ότι επιθυμείτε. Ο συνοδός μας είναι εκεί για κάθε  απαραίτητη πληροφορία.

5η Ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ - ΒΑΡΥ - ΒΙΈΝΝΗ 
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: ΒΙΈΝΝΗ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΓΈΙΤΟΝΙΑ - ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΈΦΑΝΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της 
μουσικής, με το συνοδό μας. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα 
κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε 
του πρίγκιπα Ευγένιου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών της 
νεότερης περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. 
 Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου 
και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη 
Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα δούμε την Κρατική Όπερα, το 
χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, 
το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη 
Βοτιβκιρχε εκκλησία του Τάματος). Θα περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική γειτονιά με 
τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου
και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο 
καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην κεντρική Πλατεία του Δημαρχείου. 
Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη.

7η Ημέρα: ΒΙΈΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, έτσι και σε εμάς έφτασε η τελευταία μέρα του ταξιδιού. 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και έχουμε χρόνο για μια τελευταία βόλτα στην πρωτεύουσα 
της Αυστρίας. Το μεσημέρι θα πάμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι

Βουδαπέστη  
Βιέννη - Πράγα ΙΔΑΝΙΚΟΣ

συνδυασμός
πτήσεων
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Με ημιδιατροφή

Δαλματικές ακτές

5
ημέρες

Με πτήσεις της 

Aegean 

 + δώρο η βαλίτσα!

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

5,11,18 Αυγούστου

● Ντουμπρόβνικ
● Πέραστ

● Κότορ
● Lokrum Island

● Παλιά Πόλη 
● Mountain Buggies

● Στον
● Νησί Κόρτσουλα

● Μάρκο Πόλο
● Μόσταρ

● Καταρράκτες Kravice
● Βοσνία

 Τα τελευταία χρόνια ο προορισμός Δαλματικές ακτές «παίζει» πολύ και όχι άδικα. Ο γιουγκοσλαβικός πόλεμος 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 5ήμερο αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας προσφέρουμε πτήσεις 
με την AEGEAN AIRLINES, 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”..  

“Αυτοί που αναζητούν τον παράδεισο στη γη, πρέπει να έρθουν στο Ντουμπρόβνικ.”
George Bernard Shaw

1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΈΡΑΣΤ - ΚΟΤΟΡ - ΝΈΟΥΜ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και πτήση για Ντουμπρόβνικ. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη του Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί 
το διαμάντι της Αδριατικής. 
Το αεροδρόμιο βρίσκεται από την πλευρά του Μαυροβουνίου οπότε δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να το επισκεφθούμε. Διασχίζοντας το 
νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης και βλέποντας 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. 
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.
Παίρνοντας την πρώτη γεύση του ταξιδιού που μόλις ξεκίνησε, θα κατευθυνθούμε στο Νέουμ, την περιοχή που βρίσκεται το ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και 
ξεκούραση γιατί η επόμενη ημέρα είναι μοναδική!

2η Ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - LOKRUM ISLAND - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - MOUNTAIN BUGGIES - DUBROVNIK CABLE CAR 
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 Φραγκισκανικό  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 νησί 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 καλοκαιρινή 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). Φυσικά και η παραλία σας περιμένει για μια 
βουτιά! 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. Για το μεσημέρι σας προτείνουμε μια υπέροχη δραστηριότητα 
που δεν χρειάζεται αθλητικές ικανότητες. Στο βουνό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πόλη  επιβιβαζόμαστε στα mountain buggies 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 ξεκινούσε  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.  Προτείνουμε επίσης να ανεβείτε με το τελεφερίκ έως την κορυφή του Srdj (www.dubrovnikcablecar.com), από όπου μπορείτε 
να δείτε όλη την παλιά πόλη, την Αδριατική και τα νησιά της. H θέα είναι μαγευτική και -αν δεν φυσάει πολύ- θα απολαύσετε έναν ωραίο καφέ με το Ντουμπρόβνικ στα πόδια σας. Η 
διαδρομή είναι μικρή, αλλά αξίζει τον κόπο. Το όχημα κινείται υπερβολικά αργά και κοντά στο έδαφος, οπότε, ακόμα κι αν φοβάστε τα ύψη, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχετε κανένα 
πρόβλημα. Αργά το απόγευμα και αφού είχαμε αρκετό χρόνο στην φημισμένη αυτή πόλη επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο όπου μας περιμένει δείπνο.

3η Ημέρα: ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - Η ΚΟΡΩΝΑ ΤΩΝ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
Πρωινό και αναχώρηση για μια ακόμη όμορφη προαιρετική εκδρομή σε δυο φημισμένες πόλεις των δαλματικών ακτών. Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των 
δαντελωτών δαλματικών ακτών θα δούμε την πρώτη  από αυτές το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί-μουσείο) και άλλοτε ελληνική αποικία Τραγούριον, χαρακτηρισμένο από την UN-
ESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η πόλη είναι χτισμένη σε μια μικρή χερσόνησο που ενώνεται με τη στεριά με μια γεφυρούλα, περιβάλλεται από οχυρό που βέβαια δεν 
εμπόδισε τους Σαρακηνούς, τους Ενετούς, τον στρατό της Αυστροουγγαρίας και τους Γάλλους να επιβάλουν την κυριαρχία τους αφήνοντας το πολιτιστικό τους στίγμα. Στο λιθόστρωτο 
της πόλης απλώνονται  υπέροχα παλάτια, αρχοντικά και εκκλησίες με κυρίαρχο τον πανέμορφο καθεδρικό ναό του Αγίου  Λαυρεντίου με την απίστευτης ομορφιάς Πύλη Ράντοβαν. 
Στο Τρογκίρ θα βιώσετε ένα ιστορικό και εικονικό άλμα στο παρελθόν, από το οποίο δεν θα θέλετε να επανέλθετε. Μόλις 35χλμ μακριά απέχει το γραφικό Σπλιτ, η μεγαλύτερη πόλη 
της Δαλματίας και ναύσταθμος της Γιουγκοσλαβίας. Το Σπλιτ μπήκε δυναμικά στο προσκήνιο της ιστορίας τον 4ο αιώνα π.Χ., όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός έφτιαξε εδώ 
το πελώριο παλάτι του, για να περάσει άνετα και ωραία τα γεράματά του. Και μάλλον είχε ένστικτο, διότι αυτός ο σκληρός τύπος, που γεννήθηκε στη γειτονική Solona, είναι ο μόνος 
αυτοκράτορας που πέθανε από φυσικά αίτια! Θα επισκεφθούμε επίσης τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Θα έχουμε χρόνο στην 
πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ η φαγητό. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο.

4η Ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ  - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΈΣ ΚΡΑΒΙΤΣΈ
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. Συνεχίζουμε για ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, τους περίφημους Καταράκτες Κράβιτσε (Kravice Waterfalls). Tα νερά του ποταμού  Trebižat, πέφτουν από ύψος 25 μέτρων και 
καταλήγουν στη λίμνη. Είναι από τα πιο δημοφιλή τουριστικά θέρετρα κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, με νερά ιδανικά για κολύμβηση και υπαίθριες δραστηριότητες. Αργά το 
απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.

5η Ημέρα: NEUM - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, απολάυστε το πρωινό στο ξενοδοχείο και αφήνουμε την όμορφη αυτή περιοχή των Δαλματικών ακτών, πηγαίνοντας στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής, έχοντας αποτυπώσει εικόνες και βιώματα από τα μέρη αυτά που θαυμάζουν χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
`
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Πρόγραμμα διακοπών και εκδρομών
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Ρώμη - City Break

4
ημέρες

● Via Veneto
● Piazza Venezia

● Trastevere
● Villa Borghese  

● Βατικανό● Κολοσσαίο
● Καπιτωώλιο 

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

12,26 Αυγούστου

15,22 Ιουλίου

 ΔΩΡΟ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΈΙΣΟΔΟΣ & ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΈΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 

 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..εσείς μόνο 
ετοιμάστε βαλίτσες και διάθεση!

Γνωρίστε τη Ρώμη μαζί μας γιατί προσφέρουμε.. 
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
• Μόνο απευθείας πτήσεις, ιδανικά ωράρια πτήσεων
• Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή
• Δυνατότητα διαμονής από οικονομικές λύσεις μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία στην καρδιά της πόλης με ειδικές τιμές γκρουπ
• Μεταφορά από το αεροδρόμιο της Ρώμης στο ξενοδοχείο και αντίστροφα στην επιστροφή
• Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας
• Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες
• Ελληνόφωνη τοπική συνοδό, μόνιμη κάτοικο Ρώμης

• Rome walking tour..περπατήστε με την τοπική συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων
• Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων
• Ελληνόφωνο έμπειρο ξεναγό

1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 12.15, έλεγχος και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Μετά 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. Στο 
δρόμο για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια.
Μόλις πέσει το φως, ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της Ρώμης, 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 Κυρηνάλιο, 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: ΡΩΜΗ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - PIZZA WORKSHOP
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, θα ξεκινήσουμε με πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλα 
Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του 
Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια με το μνημείο του Βίκτωρα Εμμανουήλ, το 
λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Στη συνέχεια αξιοποιήστε τον χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε και την καθοδήγηση του συνοδού. Έχει τόσα πράγματα 
να κάνεις και να δεις σε αυτή την πόλη που πρέπει να επιλέξεις. Aν επιθυμείτε ελάτε μαζί μας σε ένα προαιρετικό μάθημα μαγειρικής, τι άλλο, Italian Pizza! Ο Antonio θα σας δείξει πως 
να επιλέξετε τα κατάλληλα υλικά, να ετοιμάσετε με πολύ χιούμορ την πίτσα που σας αρέσει και φυσικά να την απολαύσετε!

3η Ημέρα: ΜΟΥΣΈΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΈΤΡΟΣ - ΚΑΠΈΛΑ ΣΙΞΤΙΝΑ
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.

4η Ημέρα: ΡΩΜΗ
Αυτή την ημέρα μπορείτε να την αφιερώσετε στη Ρώμη ή να μας ακολουθήσετε στην προαιρετική εκδρομή στην πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης, την 
Φλωρεντία μια πόλη που δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Θα δούμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο του Μπουνελέσκι, 
το καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο Πίτι κ.α. Τελειώνοντας, μια βόλτα στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα σας 
εντυπωσιάσει.Επιστροφη αργα το απογευμα στη Ρωμη.

Διαμονή 

αποκλειστικά 

σε ΚΕΝΤΡΙΚΑ 

ξενοδοχεία 4*

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

13 Σεπτεμβρίου

9,30 Αυγούστου

Γύρος Ιταλίας

7
ημέρες

1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 08.00 και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.Θα ξεκινήσουμε αμέσως την πανοραμική 
ξενάγηση στην πόλη - σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα 
Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του 
Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου 
δεσπόζει το μνημείο του Βίκτωρα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε 
στα δωμάτια. Για την πρώτη σας 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. Via Veneto το σύμβολο της dolce vita της Ιταλίας, την κρήνη του Τρίτωνα, την Piazza Vene-
zia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Τελειώνουμε στο Trastevere για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του 
Τίβερη ποταμού.

2η Ημέρα: ΜΟΥΣΈΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΈΤΡΟΣ - ΚΑΠΈΛΑ ΣΙΞΤΙΝΑ - VILLA BORGHESE
Πρόγευμα και μεταφορά 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 
μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, 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 από την αποκαθήλωση (Pieta) του 
Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε 
στη Βίλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης. 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. 

3η Ημέρα: ΡΩΜΗ - ΣΙΈΝΑ – ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΦΛΩΡΈΝΤΙΑ
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική 
πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας 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. Επόμενος σταθμός το “Μανχάταν του 
Μεσαίωνα”, η γραφική κωμόπολη San Gimignano. Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι του 13ου αι. μας καλωσορίζουν από μακριά. Από τους 76 που υπήρχαν, σήμερα σώζονται οι 14.  
Τελευταία στάση για σήμερα η Φλωρεντία, η γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

4η Ημέρα: ΦΛΩΡΈΝΤΙΑ – ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΈΣΤΡΈ - ΒΈΝΈΤΙΑ BY NIGHT
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκιναμε την περιήγησή μας στην 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. 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 Paszkowski.  
Έπειτα αναχώρηση για την πόλη των Δόγηδων και των καναλιών την ρομαντική Βενετία και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή Μέστρε. Το βραδάκι 
ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετική έξοδο στην μαγική νυχτερινή Βενετία! Φωτισμένη με τις υπαίθριες ορχήστρες μπροστά στα περίφημα καφέ FLORIAN, LAVEN-
NA και QUADRI. Τα περισσότερα προγράμματα βλέπουν τη Βενετία μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτή όμως η νυχτερινή περιήγηση θα σας μαγέψει! 
Επιστροφή γύρω στα μεσάνυχτα με το καραβάκι, στο ξενοδοχείο μας. 

5η Ημέρα: ΜΈΣΤΡΈ - ΒΈΝΈΤΙΑ - GRAND CANAL - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΒΈΝΈΤΟ - BURANO - MURANO - FORTE MARGERA
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την Βενετία, μοναδική και σαγηνευτική, με τα 124 νησιά και τα 438 γεφύρια που δημιουργούν ένα σενάριο χωρίς 
αντίστοιχο στον κόσμο. Το 2022 φιλοξενεί την μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τέχνης, την Μπιενάλε, που λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια στους Κήπους και στο 
Αρσενάλε με πολλαπλές παράλληλες εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον αστικό ιστό της πόλης. Όμως η πραγματική ψυχή της Βενετίας βρίσκεται στην αρχιτεκτονική 
πτυχή της πόλης. Η μνημειώδης Πιάτσα San Marco χαρακτηρίζεται από τη Βασιλική του και το Παλάτι των Δόγηδων. Το καμπαναριό περιτριγυρισμένο από 
τις Παλαιές και Νέες Προκουράτιε με τα διάσημα καφέ Φλοριάν από το 1720 και το καφέ Κουάντρι στην αγκαλιά του ‘Ωραιότερου Σαλονιού του κόσμου‘.  
Δεν θα παραλείψουμε την μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα και αρχιτεκτονικό αριστούργημα του Ριάλτου στο Μεγάλο Κανάλι με τα δεκάδες Παλάτσι και τις γόνδολες του. Η μεγάλη 
παρουσία και συνεισφορά στην ιστορία της πόλης από το ελληνικό στοιχείο, σηματοδοτείται ανάμεσα στα άλλα και  με τον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου, το ελληνικό Ινστιτούτο 
και το Βυζαντινό μουσείο. Η πόλη των δόγηδων περιμένει να μαγέψει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη που θα βρει λίγο χρόνο για να απολαύσει μια Όμπρα (ποτήρι κρασί) με ένα 
Τσικέτο (μεζεδάκι) χαλαρώνοντας σε κάποιο πανέμορφο Κάμπο (μεγάλη πλατεία) ή Καμπιέλο (μικρή πλατεία) που συναντά περπατώντας ανάμεσα στα πολυάριθμα Κάλλι (δρομάκια).                                                                                                                          
Όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε το απόγευμα σε μια προαιρετική βόλτα με το καραβάκι, στην λιμνοθάλασσα της BENETO και στο πανέμορφο και ιδιαίτερο BU-
RANO, όπου θα έχουμε περίπου 1 ώρα και 30’. Θα περάσουμε μπροστά από τους κήπους όπου γίνεται η φημισμένη BIENNALE, έξω από το LIDO μπροστά από το MURA-
NO, ένα νησάκι φημισμένο για τα πολύχρωμα σπίτια του σε μια Αιγαιοπελαγίτικη ατμόσφαιρα, όπως αναφέρουν κάποιοι ταξιδιωτικοί οδηγοί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Μπορεί να είδαμε σήμερα τόσα υπέροχα μέρη αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα! Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε μια νυχτερινή έξοδο στο ΦΟΡΤΕ ΜΑΡΓΚΕΡΑ για φαγητό και 
διασκέδαση. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού διοργανώνονται εκθέσεις που σχετίζονται με την Μπιενάλε της Βενετίας, καθώς και καθημερινές μουσικές εκδηλώσεις και Street food 
φεστιβάλ. Το φρούριο Marghera χτίστηκε σε μια τοποθεσία όπου η ηπειρωτική χώρα ήταν πιο κοντά στην πόλη της Βενετίας για προφανείς στρατηγικούς λόγους. Απολαύστε!

6η Ημέρα: ΒΈΡΟΝΑ - ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΙΟΥΛΙΈΤΑΣ - ΣΙΡΜΙΟΝΈ - ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ
Πάρτε ένα καλό πρωινό και φύγαμε για την πόλη των ερωτευμένων, την Βερόνα. Επισκέφτηκες ποτέ ένα μέρος που το ερωτεύτηκες με την πρώτη ματιά; Για εμάς ένα από 
αυτά τα μέρη είναι η πανέμορφη πόλη του Βένετο. Το Τσέντρο Στόρικο είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης όπου θα δούμε τα διασημότερα αξιοθέατα της: την Αρένα της 
Βερόνας, τις μεγάλες Πιάτσες με τα αναγεννησιακά παλάτσι και τις φοντάνες, τους πύργους των αριστοκρατικών οικογενειών που ηγεμόνευσαν κατά την μακραίωνη ιστορία 
της, αλλά και το σπίτι της Ιουλιέτας, της ηρωίδας του Σαίξπηρ και αυτής της αιώνιας ιστορίας αγάπης, Ανάμεσα στα ιστορικά μνημεία και στην θορυβώδη κοσμοπολίτικη 
αγορά της πόλης ο καθεδρικός ναός και η βασιλική της Αγίας Αναστασίας ξεχωρίζουν. Δίπλα στον ποταμό Αδίγη που σχηματίζει ένα τεράστιο σίγμα βρίσκεται το Πόντε 
Βέκιο, η παλαιότερη γέφυρα της πόλης με όμορφα καφέ και εστιατόρια για μια στάση για χαλάρωση. Ένα ταξίδι στην πόλη του έρωτα που θα σας μείνει αξέχαστο.  
Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το μαγευτικό παραλίμνιο Σιρμιόνε, ένα από τα πιο δημοφιλή «αξιοθέατα» στη λίμνη του Γκάρντα, με χιλιάδες επισκέπτες να πλημμυρίζουν 
καθημερινά κάθε γωνιά του για να δουν αυτή τη πανέμορφη γραφική χερσόνησο.  Οι εικόνες του θα σας μαγέψουν με τη λίμνη του Γκάρντα και το κάστρο του 12 αιώνα των Σκαλίτζερι, 
την βίλα της Μαρία Κάλλας, τα ρωμαϊκά ανάκτορα, το Σπήλαιο του Κάτουλλου, τις θέρμες από το ανενεργό ηφαίστειο του όρους Μπάλντο και τις ιδιαίτερες παραλίες του. Χρόνος 
ελεύθερος για να απολαύσετε ένα καπουτσίνο και συνεχίζουμε για τη πρωτεύουσα της Λομβαρδίας το Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσετε 
μια από τις πιο  μοδάτες  πόλεις  της  Ιταλίας. 

7η Ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Δεν είναι καθόλου άσχημο να ξυπνάς σε αυτή την πόλη!  Και μπορεί να είναι τελευταία μας μέρα αλλά επειδή φροντίσαμε η πτήση να είναι αργά το απόγευμα 
θα ξεκινήσουμε για την πανοραμική ξενάγηση της πόλης όπου θα δούμε τον μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας το Καθεδρικό Ναό Ντουόμο, την περίφημη 
σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε του Β’, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο του. Στη συνέχεια είστε  ελεύθεροι  για 
μια πρώτη ματιά στις βιτρίνες  των καταστημάτων. Κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο της πόλης Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη οροφή, προς 
τη Via Montenapoleone και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Μετά τον ελεύθερο χρόνο 
θα κατευθυνθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. Κάπως έτσι συντίθεται, μέσα από’ αυτό το «οδοιπορικό» ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 
παζλ εντυπώσεων, εικόνων και εμπειριών που θα σας συναρπάσει και σίγουρα θα σας ετοιμάσει για το επόμενο ταξίδι, με την φροντίδα της ομάδας μας που 
δημιουργεί ταξίδια και όμορφες αναμνήσεις για εσάς.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι

Διαμονή 

αποκλειστικά 

σε ΚΕΝΤΡΙΚΑ 

ξενοδοχεία 4*

Ιδανικός συνδυασμός 
πτήσεων

πτήση για Ρώμη
& επιστροφή απο Μιλάνο
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Magica Italia

6
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

13,20
Αυγούστου

23,30
Ιουλίου

3 
Σεπτεμβρίου

4 ιστορικές περιφέρειες
Λάτσιο, Τοσκάνη, Βένετο, Εμίλια Ρομάνια

 Ένα υπέροχο ταξίδι για όσους θέλουν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ιστορία και τον πολιτισμό από ένα 
μεγάλο κομμάτι της Ιταλίας, μέσα από τις πιο αντιπροσωπευτικές της πόλεις.
η Ρώμη, με τα αμέτρητα αξιοθέατα και το ύφος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που προκαλεί δέος σε εκατομμύρια 
επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο
η Σιένα, η πιο χαρακτηριστική Μεσαιωνική πόλη..αν για λίγο ξεχαστείς θα περιμένεις τον ιππότη να εμφανιστεί στην άκρη 
του Campo, της πανέμορφης αυτής πλατείας.
η Φλωρεντία, η επιτομή της Αναγέννησης. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα ανοιχτό μουσείο αυτής της περιόδου.
η Βενετία, μοναδική στην υφήλιο για τον χαρακτήρα της, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις
η Padova, γεμάτη ιστορία, αξιοθέατα, γαστρονομία και κοσμοπολίτικη ζωή
η Βερόνα, με την Αρένα και το περίφημο μπαλκόνι της Ιουλιέτας
η Bologna, μια πόλη με καταπληκτική ενέργεια λόγω των χιλιάδων φοιτητών στο αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Ευρώπης.
Ένα ταξίδι ειδικά σχεδιασμένο από το γραφείο μας με εργαλεία τη μεγάλη εμπειρία και κυρίως, την αγάπη μας γι’ αυτό τον 
προορισμό.

Έλάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
• Ιδανικό συνδυασμό πτήσεων με απευθείας αναχώρηση για Ρώμη και επιστροφή από 

Μπολόνια χωρίς περιττά χιλιόμετρα.
• Διαμονή αποκλειστικά σε ΚΕΝΤΡΙΚΑ ξενοδοχεία 4 αστέρων.
• Διαμονή και στην υπέροχη Φλωρεντία γιατί πραγματικά αξίζει!
• Μόνο στο πρόγραμμα αυτό πλήρης περιήγηση στην Βενετία με επιπλέον κρουαζιέρα στη 

λιμνοθάλασσα Βένετο
• Νυχτερινή περιήγηση στη Βενετία γιατί τα βράδια εκεί είναι μαγικά!
• Συνοδό που ειδικεύεται σε αυτές τις ιταλικές πόλεις, καθ’όλη την διάρκεια της εκδρομής.
• Για τελευταίο αφήσαμε την εμπειρία μας σε αυτό το ταξίδι γιατί το πραγματοποιούμε από 

το 1988!

1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΑΓΙΟΣ ΠΈΤΡΟΣ - ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ - CASTEL SANT’ ANGELO - PIAZZA NAVONA - ROME BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ¨ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ¨ και απευθείας πτήση για Ρώμη. Μετά την παραλαβή των αποσκευών θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο και χωρίς να χάσουμε χρόνο 
κατευθυνόμαστε για την πρώτη μας επίσκεψη στην πόλη, στην μεγαλύτερη εκκλησία στον κόσμο, τον Άγιο Πέτρο στο Βατικανό, το μικρότερο κρατίδιο παγκοσμίως και έδρα της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Μέσα στον Άγιο Πέτρο, θα δούμε μεταξύ άλλων, το περίφημο γλυπτό του Μικελάντζελο την Πιετά, το Μπανταλκίνο ή «Υπόστυλο Ουρανό», τον Bernini και το μπρούτζινο άγαλμα του 
Αγ. Πέτρου του Arnolfo di Cambio από τον 3ο αιώνα.
Στη συνέχεια, μέσα από τον δρόμο της Συμφιλίωσης, μπροστά από τον Αγ. Πέτρο, θα πάμε στο κάστρο του Αγίου Αγγέλου που για πολλούς είναι το ωραιότερο μνημείο της Ρώμης και 
από εκεί περνώντας από την γέφυρα των Αγγέλων με τα αυθεντικά αγάλματα του Bernini θα καταλήξουμε στην Piazza Navona, την ωραιότερη πλατεία της πόλης για καφέ και χαλάρωση 
πριν πάμε στο κεντρικό ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση στα δωμάτια.
Αργότερα προς το βραδάκι μπορείτε προαιρετικά να πάρετε μέρος σε ένα πανοραμικό γύρο πόλης με το λεωφορείο μας, με ξενάγηση, όπου θα δούμε και πιο απομακρυσμένα 
ενδιαφέροντα σημεία της πόλης, ώστε να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της Ρώμης, που την επόμενη θα επισκεφθούμε διεξοδικά. Θα καταλήξουμε στο κοσμοπολίτικο 
Trastevere, γεμάτο εστιατόρια με ιταλικές και διεθνείς γεύσεις, bar και club.
 
2η Ημέρα: ΡΩΜΗ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ - PIAZZA VENEZIA - ΛΟΦΟΣ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ - PANTHEON - FONTANA DI TREVI - VIA DEI CONDOTTI
Πρωινό σε μπουφέ στο ξενοδοχείο και έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη μέρα αφιερωμένη στη Ρώμη. Ο μόνος τρόπος να τη γνωρίσουμε και να την αισθανθούμε είναι να την 
περπατήσουμε με τα πόδια, όπως κάνουν και οι τοπικοί άνθρωποι, κάνοντας βέβαια τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και χαλάρωση. Θα έχουμε και αρκετό ελεύθερο χρόνο για να 
νιώσουμε την πόλη, να φωτογραφίσουμε τα μνημεία και τις πλατείες της.
Θα δούμε το Κολοσσαίο, την πλατεία Βενετίας, την καρδιά της πόλης και θα ανεβούμε στο λόφο του Καπιτωλίου για να θαυμάσουμε από ψηλά την Ρωμαϊκή Αγορά.
Ακολούθως, θα κατευθυνθούμε στο Πάνθεον, τον αρμονικότερο ναό της Ρώμης, την εμβληματική Fontana di Trevi, μνημείο αναφοράς για όλους τους επισκέπτες, την Piazza di Spagna 
όπου γίνονται κάθε άνοιξη οι πρώτες επιδείξεις μόδας, θα διασχίσουμε τη Via dei Condotti τον πιο ακριβό δρόμο της πόλης και θα καταλήξουμε στην Piazza Navona την ωραιότερη 
για πολλούς πλατεία. Αξιοποιήστε τον χρόνο με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε γιατί είναι πολλά αυτά που μπορείς να δεις και να κάνεις σε αυτή την πόλη. Ο συνοδός μας ξέρει καλά 
τα “κατατόπια” και είναι εκεί για να σας προσφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία. Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο κέντρο, οπότε μπορείτε να επιστρέψετε όποια ώρα επιθυμείτε.

3η Ημέρα: ΡΩΜΗ - ΣΙΈΝΑ - CAMPO - ΦΛΩΡΈΝΤΙΑ - DUOMO - SIGNORIA -  PONTE VECCHIO
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε νωρίς για τη Sienna, την πιο αντιπροσωπευτική Μεσαιωνική πόλη της Ιταλίας, με το περίφημο Campo, την επικλινή 
πλατεία σε σχήμα βεντάλιας. Θα δούμε και τον υπέροχο Καθεδρικό της Ναό από άσπρο και μαύρο μάρμαρο, στα γνωστά χρώματα της πόλης. Περιήγηση και χρόνος ελεύθερος. 
Επόμενος μας σταθμός η πόλη της Αναγέννησης η Φλωρεντία.
Τακτοποίηση στα δωμάτια στο κεντρικό ξενοδοχείο μας και κατόπιν θα συναντήσουμε την τοπική ξεναγό μας για την ξενάγηση πόλης.
Η Φλωρεντία είναι ένα ανοιχτό μουσείο της Αναγέννησης. Θα δούμε τη Μητρόπολη της πόλης το περίφημο Duomo, 3ο σε μέγεθος ναό στον κόσμο, το Βαπτιστήριο, τη Signoria με το 
Παλάτι των Μεδίκων, θα περάσουμε από τα Μουσεία Uffici και θα καταλήξουμε στην πασίγνωστη Ponte Vecchio, την παλαιότερη γέφυρα και μόνη διασωθείσα από την αποχώρηση των 
Γερμανών. Ακολούθως θα πάμε στην Πλατεία Δημοκρατίας με τα εμβληματικά καφέ GILLI και PASZKOWSKI. Ελεύθερος χρόνος στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους.

Διαμονή 

αποκλειστικά 

σε ΚΕΝΤΡΙΚΑ 

ξενοδοχεία 4*

Ιδανικός συνδυασμός 
πτήσεων

πτήση για Ρώμη
& επιστροφή απο Μπολόνια

7 σημαντικές πόλεις
Ρώμη - Σιένα - Φλωρεντία - Πάντοβα  
Βενετία - Βερόνα - Μπολόνια
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4η Ημέρα: ΦΛΩΡΈΝΤΙΑ - SAN LORENZO - PADOVA - MESTRE - VENICE BY 
NIGHT
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, θα έχουμε επιπλέον χρόνο στη Φλωρεντία για επίσκεψη 
στην φημισμένη αγορά SAN LORENZO. Κάντε μια τελευταία βόλτα στο κέντρο της πόλης 
και φύγαμε για Padova! Στην PADOVA, θα περιηγηθούμε σε μια αρκετά όμορφη πόλη, 
γνωστή για το Πανεπιστήμιο της, το 3ο αρχαιότερο της Ευρώπης αλλά και για τους ναούς 
τα μνημεία και τις υπέροχες πλατείες. Το καφέ Pedrocchi και το Palazzo della Ragione είναι 
δύο μόνο από τα πολλά εμβληματικά κτίρια της πόλης.
Στη συνέχεια, αναχώρηση για την παρακείμενη Βενετία και το ξενοδοχείο μας στο MESTRE. 
Το ξενοδοχείο είναι κεντρικό, οπότε μπορείτε να δείτε την πόλη περπατώντας.
Εμείς σας προτείνουμε να έρθετε μαζί μας σε μια προαιρετική έξοδο στην μαγική νυχτερινή 
Βενετία! Η πόλη αυτή το βράδυ είναι τελείως διαφορετική απ’ ότι την ημέρα, φωτισμένη 
με τις υπαίθριες ορχήστρες μπροστά στα περίφημα καφέ FLORIAN, LAVENNA και QUADRI 
που έχουν δεχθεί σχεδόν όλη τη διανόηση, στις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό. Τα 
περισσότερα προγράμματα βλέπουν τη Βενετία μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτή 
όμως η νυχτερινή περιήγηση θα σας μαγέψει!
Επιστροφή γύρω στα μεσάνυχτα με το καραβάκι, στο ξενοδοχείο μας.

5η Ημέρα: ΜΈΣΤΡΈ - ΒΈΝΈΤΙΑ - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΒΈΝΈΤΟ - BURANO - 
MURANO
Σήμερα η μέρα μας είναι αφιερωμένη στη νοσταλγική, ρομαντική αλλά και μελαγχολική 
ενίοτε Βενετία. Στην πόλη των Δόγηδων, του Marco Polo, του Casanova και τόσων άλλων 
προσωπικοτήτων που σημάδεψαν την ιστορία της και την έκαναν γνωστή στην υφήλιο. 
Μια πόλη μοναδική για τον χαρακτήρα της, χτισμένη πάνω σε 118 μικρές νησίδες, που 
χωρίζονται μεταξύ τους με κανάλια και γέφυρες. Μια «πλωτή» μοναδική πολιτεία που 
με το εμπόριο και τα πλούτη της έφτασε να κυριαρχεί στο 1/3 του τότε γνωστού κόσμου. 
Στην περιήγηση μας, θα δούμε την Ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, 
τη Γέφυρα των Στεναγμών, το Παλάτι του Δόγη, τη μικρή και μεγάλη πλατεία του Αγίου 
Μάρκου, τη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, το Μουσείο CORRER, τον Πύργο του Ρολογιού, τη 
Βασιλική του Αγ. Μάρκου, το Campanile, τη γέφυρα του RIALTO. Θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο να περπατήσουμε και να την χαρούμε.
Όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να συμμετάσχετε το απόγευμα στην προαιρετική βόλτα με το 
καραβάκι, στην λιμνοθάλασσα της BENETO και στο πανέμορφο και ιδιαίτερο BURANO, 
όπου θα έχουμε περίπου 1 ώρα και 30’ να το χαρούμε. Θα περάσουμε μπροστά από 
τους κήπους όπου γίνεται η φημισμένη BIENNALE, έξω από το LIDO μπροστά από το 
MURANO, ένα νησάκι φημισμένο για τα πολύχρωμα σπίτια του σε μια Αιγαιοπελαγίτικη 
ατμόσφαιρα, όπως αναφέρουν κάποιοι ταξιδιωτικοί οδηγοί. Ενδιαφέρουσες και 
διαφορετικές εικόνες από αυτές της Βενετίας που θα σας χαλαρώσουν ευχάριστα. 
Επιστροφή και διανυκτέρευση.

6η Ημέρα: ΒΈΡΟΝΑ - ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΙΟΥΛΙΈΤΑΣ - BRA - ARENA - BOLOGNA - 
ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Ημέρα επιστροφής σήμερα αλλά έχουμε ακόμα πολλά να δούμε αφού φροντίσαμε η πτήση 
μας να είναι αργά από την BOLOGNA ώστε να εκμεταλλευτούμε πλήρως την μέρα μας.
Ξεκινάμε λοιπόν νωρίς το πρωί για την πανέμορφη Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου και της 
Ιουλιέτας. Χαίρεται πραγματικά κανείς να περπατά στο ιστορικό, πεζοδρομημένο κέντρο 
της πόλης που είναι χτισμένη στους μαιάνδρους του ποταμού Αδίγη. Θα δούμε στην μεγάλη 
πλατεία BRA, την περίφημη ARENA όπου κάθε χρόνο διεξάγεται ένα από τα παλαιότερα 
και πιο φημισμένα φεστιβάλ στον κόσμο. Είναι εμπειρία ζωής να έχει κάποιος την τύχη να 
παρακολουθήσει την AIDA σε σκηνοθεσία του FRANCO ZEFFIRELLI που παραδοσιακά κάνει 
την έναρξη των εκδηλώσεων.
Θα δούμε επίσης το σπίτι της Ιουλιέτας και τις πολύ όμορφες πλατείες της πόλης καθώς και 
τους υπόγειους τάφους των Scaligeri, κάτω από την δυναστεία των οποίων μεγαλούργησε 
η πόλη.

Μετά την περιήγηση μας, θα αναχωρήσουμε για την BOLOGNA. Άλλη μια καταπληκτική 
πόλη με ένα υπέροχο ιστορικό κέντρο και πολύ ενεργή λόγω των χιλιάδων φοιτητών αφού 
η BOLOGNA έχει το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Ευρώπης. Τα προσωνύμια “DOTTA”, 
“GRASSA”, “ROSSA” την χαρακτηρίζουν αφού σημαίνουν αντίστοιχα «ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΗ», λόγω 
του Πανεπιστημίου της, «ΕΥΣΩΜΗ», ΤΡΟΦΑΝΤΗ», λόγω της γαστρονομικής παράδοσης της 
πόλης και «ΚΟΚΚΙΝΗ» από το χρώμα των στεγών των σπιτιών της και τον Προοδευτικό κατά 
παράδοση χαρακτήρα της πόλης.
Η κεντρική πλατεία της πόλης με τον ναό του Αγίου Πετρωνίου, το Δημαρχείο, την 
Βιβλιοθήκη και το Βασιλικό Παλάτι είναι εντυπωσιακή.
Θα έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο και κατόπιν θα κατευθυνθούμε στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής μας.
Κάπως έτσι συντίθεται, μέσα από’ αυτό το «οδοιπορικό» ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παζλ 
εντυπώσεων, εικόνων και εμπειριών που θα σας συναρπάσει και σίγουρα θα σας ετοιμάσει 
για το επόμενο ταξίδι στην MAGICA ITALIA, με την φροντίδα της ομάδας μας που δημιουργεί 
ταξίδια και όμορφες αναμνήσεις για εσάς..

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι

Το μπαλκόνι της Ιουλιέτας.
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Βενετία - Μιλάνο
& οι σαγηνευτικές λίμνες της βόρειας Ιταλίας

6
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

12,26 Αυγούστου

15,22 Ιουλίου

● Μπέργκαμο 
● Κόμο
● Μιλάνο

● Λουγκάνο
● Στρέσα
● Βενετία

● Βερόνα
● Σιρμιόνε
● Μέστρε

● Στρά
● Βίλα Πιζάανι

● Riviera Del Brenta
● Πάντοβα

Στο πρόγραμμα αυτό έχουμε συγκεντρώσει τα σημαντικότερα αξιοθέατα των Βόρειων αυτών περιοχών της Ιταλίας, τα οποία μπορείτε 
να επισκεφτείτε σε 5 ημέρες. Φροντίσαμε επίσης να υπάρχει χρόνος για να κάνετε τις επισκέψεις που ταιριάζουν σε εσάς, με τη δική μας 
καθοδήγηση.

Με απευθείας πτήσεις, κεντρικά ξενοδοχεία και σωστό πρόγραμμα δεν χρειάζεστε κάτι περισσότερο, απλά ετοιμάστε βαλίτσα και καλό ταξίδι..

Γνωρίστε αυτά τα μέρη μαζί μας γιατί σας προσφέρουμε:
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
• Μόνο απευθείας πτήσεις με RYANAIR προς Μιλάνο και επιστροφή από Βενετία για την αποφυγή περιττών χιλιομέτρων
• Ιδανικά ωράρια πτήσεων με αναχώρηση πρωί και επιστροφή βράδυ
• Διαμονή μόνο σε κεντρικά ξενοδοχεία 4*
• Πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων στις καλύτερες πόλεις της Βόρειας Ιταλίας
• Επιπλέον και μόνο σε αυτό το πρόγραμμα : περιήγηση στο Bergamo, στη μεγαλύτερη λίμνη της Λομβαρδίας την Ματζόρε, στη 

Στρέζα και στη Riviera Del Brenta
• Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες εκτός προγράμματος
• Ελληνόφωνο έμπειρο ξεναγό
• Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων

1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ - BERGAMO ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ - ΜΙΛΑΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 08.30 και απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο του Μπέργκαμο. Μόλις φτάσουμε θα κάνουμε μια περιήγηση στην Παλιά Άνω πόλη, 
ένα μέρος όπου η ομορφιά βασιλεύει, θαυμάζοντας υπέροχα τοπία και υπέροχη αρχιτεκτονική. Πρώτα θα ανέβουμε με τον Παλιό Οδοντωτό στην Πλατεία Ντελέ Σκάρπε. Αφού 
επισκεφτούμε το αρχαίο οχυρό που ονομάζεται Rocca για να απολαύσετε πλήρως την εκπληκτική θέα από εδώ, κατά μήκος των Ενετικών Τειχών, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ουνέσκο, ο κεντρικός δρόμος μας οδηγεί στην Παλιά Πλατεία (Piazza Vecchia), την όμορφη καρδιά της πόλης, που φιλοξενεί μια από τις αρχαιότερες βιβλιοθήκες της 
Ιταλίας μαζί με τον πύργο ύψους 52 μέτρων, στον οποίο μπορείτε να σκαρφαλώσετε είτε με τις σκάλες είτε με τον ανελκυστήρα. Απολαμβάνοντας το τυπικό γλυκό του Μπέργκαμο, 
Πολεντίνα (Πολέντα Αί Οζέι) και έναν ιταλικό εσπρέσο, συνεχίζουμε για τους θησαυρούς που αγκαλιάζουν την Πλατεία του Καθεδρικού ναού του Αγίου Αλεξάνδρου (Piazza Duomo), 
ενώ τα Μουσεία στην Πλατεία της Τσιταντέλα (Piazza della Cittadella) προσφέρουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στην επιστήμη και την τέχνη.
Αφήνουμε το αριστοκρατικό Μπέργκαμο και αναχωρούμε για την Λίμνη του Κόμο. Το Κόμο βρίσκεται στα ιταλο-ελβετικά σύνορα στην βόρεια Ιταλία με θέα στο νοτιοδυτικό άκρο της 
λίμνης της και περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους κορυφογραμμών, με αποτέλεσμα το απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό τοπίο. Αφού σταματήσουμε στο ακρολίμνιο πάρκο για να 
θαυμάσουμε το μοναδικό τοπίο με το μουσείο Βόλτα σε αρχαιοελληνικό ρυθμό, το μνημείο Life Electric και την Βίλα Όλμο, θα μπούμε στο κέντρο της πόλης. Εκεί θα παρατηρήσετε έναν 
απίστευτο αριθμό καφέ και καταστημάτων που θα κάνουν την βόλτα αυτή αξέχαστη. Στην Piazza del Duomo, θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό. Η επίσκεψη στον καθεδρικό ναό του 
Κόμο (Ντουόμο) είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε, καθώς η εκκλησία χαρακτηρίζεται από διάφορα αρχιτεκτονικά στυλ ρωμανικού και γοτθικού 
ρυθμού. Εκεί βρίσκεται και το Broletto (Παλιό Δημαρχείο), που κάποτε φιλοξενούσε δημόσιες συνελεύσεις.
Στην συνέχεια μια βόλτα προς την Piazza San Fedele με την ρωμαϊκή βασιλική του 12ου αιώνα, για να χαθείτε στα όμορφα δρομάκια του κέντρου της πόλης. Πιείτε έναν καφέ μαζί με 
τους ντόπιους και αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.

2η Ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΑΒΙΛΙ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο θα αναχωρήσουμε για περιήγηση στο κοσμοπολίτικο Μιλάνο. Η πόλη της τέχνης και της μόδας, η μητρόπολη που δεν σταματά να σε 
εκπλήσσει με τα μαγευτικά κρυμμένα μυστικά της και με τη νέα πόλη που αναπτύσσεται κάθετα με ουρανοξύστες που μοιάζουν με κρεμαστούς κήπους, σχεδιασμένους με φιλικά για το 
περιβάλλον πρότυπα. Η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας και μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας μετά από την Ρώμη, έχει μια σπουδαία ιστορία. Από το κάστρο των Σφόρτσα στο ιστορικό κέντρο 
με τον Ντουόμο, την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε II και την διάσημη Λυρική Σκηνή της Σκάλας ξετυλίγεται ένα ακόμη κομμάτι της μακραίωνης ιστορίας του. Η βιομηχανική καρδιά της 
Ιταλίας θα μαγέψει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη με τις υπέροχες βραδιές στα Ναβίλι, την μικρή Βενετία της βραδινής διασκέδασης. Στον πολυσύχναστο δρόμο του Κόρσο Βιτόριο 
Εμανουέλε θα βρείτε εκατοντάδες καταστήματα και πολυκαταστήματα για τις αγορές σας. Αλλά για να απολαύσετε την υπέροχη θέα στον καθεδρικό του Ντουόμο σας προτείνουμε το 
Ρουφ Γκάρντεν του πολυτελούς πολυκαταστήματος ΡΙΝΑΣΕΝΤΕ (Rinascente) με τα εστιατόρια και τα μπαρ που διαθέτει. Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας.
Για το βράδυ αυτό στο Μιλάνο, προτείνουμε μια έξοδο στην περιοχή της νυχτερινής ζωής, το διάσημο ΝΑΒΙΛΙ με τα κανάλια του, τα εστιατόρια και τα πολυάριθμα μπαρ.

3η Ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΛΙΜΝΈΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΜΑΤΖΟΡΈ - ΣΤΡΈΖΑ
Τη σημερινή ημέρα μπορείτε να την αφιερώσετε στην κοσμοπολίτικη πόλη ή να έρθετε μαζί μας σε μια 
υπέροχη προαιρετική εκδρομή. Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για την Λίμνη 
Λουγκάνο στην Ελβετία. Το Λουγκάνο βρίσκεται σε έναν κόλπο στη βόρεια πλευρά της ομώνυμης λίμνης, 
που περιβάλλεται από πολλά βουνά που προσφέρουν μια θέα που κόβει την ανάσα στον επισκέπτη. Η 
μεγαλύτερη πόλη στην παραθεριστική περιοχή του ιταλόφωνου καντονιού Τιτσίνο, δεν είναι μόνο το τρίτο 
πιο σημαντικό οικονομικό κέντρο της Ελβετίας και ένα συνεδριακό, τραπεζικό και επιχειρηματικό κέντρο, 
αλλά και μια πόλη με πάρκα, λουλούδια, βίλες και μνημεία. Με μεσογειακό ύφος, το ακρολίμνιο Λουγκάνο 
προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα μιας πόλης παγκόσμιας κλάσης, σε συνδυασμό με μια μικρή πόλη. Το 
ιστορικό κέντρο της πόλης, τα πολυάριθμα κτίρια σε ιταλικό στυλ της Λομβαρδίας, τα μουσεία και η ίδια η 
λίμνη προσκαλούν τους επισκέπτες να δουν τα αξιοθέατα, να απολαύσουν την ατμόσφαιρα και το “dolce 
far niente”. Χάρη στο ήπιο κλίμα του, το Λουγκάνο είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός όπου θα 
απολαύσουμε τον κοσμοπολίτικο αέρα του στο παραλίμνιο ιστορικό του κέντρο.
Από εδώ θα αναχωρήσουμε για την Λίμνη Ματζόρε και την αρχοντική Στρέζα. Η πανέμορφη Στρέζα είναι 
μια πόλη περίπου 5.000 κατοίκων στις όχθες της λίμνης Ματζόρε στην επαρχία Verbano-Cusio-Ossola στην 
περιφέρεια του Πεδεμοντίου της βόρειας Ιταλίας. Μια υπέροχη τοποθεσία στη λίμνη Maggiore στον κόλπο 
του Μπορομέο, με θέα στα ομώνυμα νησιά, που είναι το κύριο αξιοθέατο της περιοχής. Η όμορφη ύπαιθρος, 
τα αρχιτεκτονικά διαμάντια της και το ήπιο κλίμα συνδυάζονται αρμονικά για να κάνουν τη Στρέζα ένα από 
τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Ιταλίας. Τα νησιά Μπορομέο, με τα εκπληκτικά παλάτια και 
τους μνημειώδεις κήπους, είναι ένας προορισμός που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Πολυτελείς βίλες 
και πολυτελή αρτ νουβό ξενοδοχεία περιστοιχίζουν την κομψή παραλία της, η οποία είναι ιδανική για έναν 
ήρεμο περίπατο. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, η Stresa φημίζεται για την εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα και 
τους αριστοκράτες VIP επισκέπτες της, ενώ προσφέρει έναν εντυπωσιακό κατάλογο πολιτιστικών, μουσικών 
και λογοτεχνικών φεστιβάλ. Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο.

Διαμονή σε 

πολυτελή 

ξενοδοχεία 

4* στο κέντρο 

των πόλεων 

• Ένα υπέροχο πλήρες πρόγραμμα με πολλές επιπλέον επισκέψεις
• Ιδανικός συνδυασμός πτήσεων με αναχώρηση για Μιλάνο και επιστροφή από Βενετία 
• Έπιπλέον περιήγηση Bergamo, Λίμνη Ματζόρε, Στρέζα, Riviera Del Brenta
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4η Ημέρα: ΒΈΝΈΤΙΑ - ΠΛΑΤΈΙΑ ΣΑΝ ΜΑΡΚΟ - ΜΈΣΤΡΈ - ΦΟΡΤΈ ΜΑΡΓΚΈΡΑ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για το λιμάνι του Μέστρε, από όπου θα πάρουμε 
το καραβάκι για την Βενετία, μοναδική και σαγηνευτική, με τα 124 νησιά και τα 438 γεφύρια που δημιουργούν 
ένα σενάριο χωρίς αντίστοιχο στον κόσμο. Η Γαληνοτάτη Δημοκρατία γιόρτασε το 2021 τα 1600 χρόνια από 
την ίδρυση της. Το 2022 φιλοξενεί την μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τέχνης, την Μπιενάλε, που λαμβάνει χώρα 
κάθε δύο χρόνια στους Κήπους και στο Αρσενάλε με πολλαπλές παράλληλες εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον 
αστικό ιστό της πόλης. Η πόλη του Μάρκο Πόλο, του Φόσκολο, του Γκολντόνι και του Καζανόβα, αλλά και του 
Τιντορέτο, του Μπελίνι, του Τιτσιάνο και του Βιβάλντι, ιστορικά χαρακτηρίζεται από τη βυζαντινή παρουσία 
και τις σχέσεις της με τον αραβικό κόσμο.
Όμως η πραγματική ψυχή της Βενετίας βρίσκεται στην αρχιτεκτονική πτυχή της πόλης. Η μνημειώδης Πιάτσα 
San Marco χαρακτηρίζεται από τη Βασιλική και το Παλάτι των Δόγηδων που χτίστηκε εξ ολοκλήρου από 
μάρμαρο της Ίστριας με την διάσημη γέφυρα των Στεναγμών. Το καμπαναριό περιτριγυρισμένο από τις Παλιές 
και Νέες Προκουράτιε με τα διάσημα καφέ Φλοριάν από το 1720 και το καφέ Κουάντρι στην αγκαλιά του 
‘Ωραιότερου Σαλονιού του κόσμου‘. Δεν θα παραλείψουμε την μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα και αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα του Ριάλτου στο Μεγάλο Κανάλι με τα δεκάδες Παλάτσι γοτθικού-βενετσιάνικου ρυθμού και 
τις γόνδολες του, αυτό το κατεξοχήν βενετσιάνικο σύμβολο. Η μεγάλη παρουσία και συνεισφορά στην ιστορία 
της πόλης από το ελληνικό στοιχείο, σηματοδοτείται ανάμεσα στα άλλα και με τον ιστορικό ναό του Αγίου 
Γεωργίου, το ελληνικό Ινστιτούτο και το Βυζαντινό μουσείο. Η πόλη των δόγηδων περιμένει να μαγέψει και 
τον πιο απαιτητικό επισκέπτη που θα βρει λίγο χρόνο για να απολαύσει μια Όμπρα (ποτήρι κρασί) με ένα 
Τσικέτο (μεζεδάκι) χαλαρώνοντας σε κάποιο πανέμορφο Κάμπο (μεγάλη πλατεία) ή Καμπιέλο (μικρή πλατεία) 
που συναντά περπατώντας ανάμεσα στα πολυάριθμα Κάλλι (δρομάκια).
Αργά το απόγευμα θα ξεκουραστούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε μια νυχτερινή έξοδο στο ΦΟΡΤΕ ΜΑΡΓΚΕΡΑ για φαγητό και διασκέδαση. Το Φόρτε 
Μαργκέρα είναι ένα μέρος που θα αγαπήσετε! Μια μεγάλη, καλά οργανωμένη περιοχή, με λιβάδια από γρασίδι, ποτάμια με τα κανάλια τους, μπαρ και εκθεσιακούς χώρους της 
Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βενετίας που έχουν ως αποτέλεσμα ένα μείγμα φύσης, ιστορίας, πολιτισμού, φαγητού και ποτού. Μια περιοχή όπου μπορείτε να βυθιστείτε στο πράσινο 
και να καθίσετε δίπλα στη λιμνοθάλασσα ή να πιείτε ένα ποτό και να φάτε σε κάποιο από τα εστιατόρια, μπαρ και μπυραρίες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού διοργανώνονται 
εκθέσεις που σχετίζονται με την Μπιενάλε της Βενετίας, καθώς και καθημερινές μουσικές εκδηλώσεις και Street food φεστιβάλ. Το φρούριο Marghera χτίστηκε σε μια τοποθεσία όπου 
η ηπειρωτική χώρα ήταν πιο κοντά στην πόλη της Βενετίας για προφανείς στρατηγικούς λόγους. Τόσο οι Γάλλοι όσο και οι Αυστριακοί συνειδητοποίησαν τη σημασία του τόπου και 
αμφότεροι στις αρχές του 1800 συνέβαλαν στην κατασκευή του. Μετά την ενοποίηση της Ιταλίας, το Φόρτε Μαργκέρα διατήρησε αρχικά τη στρατιωτική εξέχουσα θέση του. Ωστόσο, 
μέχρι το τέλος του πρώτου π. πολέμου (που ήταν ένας πόλεμος χαρακωμάτων) έγινε σαφές ότι τα οχυρά δεν εξυπηρετούσαν πλέον τον σκοπό τους. Ο ιταλικός στρατός χρησιμοποιούσε 
το μέρος μέχρι τη δεκαετία του 1980 κυρίως για την αποθήκευση εξοπλισμού και άλλων αντικειμένων. Απολαύστε!

5η Ημέρα: ΒΈΡΟΝΑ - ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΙΟΥΛΙΈΤΑΣ - ΣΙΡΜΙΟΝΈ - ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ
Πάρτε ένα καλό πρωινό και αξιοποιήστε την ημέρα αυτή με τον τρόπο που επιθυμείτε 
στο Μέστρε ή σε μια ακόμη επίσκεψη στη Βενετία. Εναλλακτικά ελάτε μαζί μας σε μια 
προαιρετική εκδρομή στην πόλη των ερωτευμένων, την Βερόνα. Επισκέφτηκες ποτέ ένα 
μέρος που το ερωτεύτηκες με την πρώτη ματιά; Για εμάς ένα από αυτά τα μέρη είναι η 
πανέμορφη αυτή πόλη του Βένετο. Το Τσέντρο Στόρικο είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης 
όπου θα δούμε τα διασημότερα αξιοθέατα της: την Αρένα της Βερόνας, αυτό το τεράστιο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τις μεγάλες Πιάτσες με τα αναγεννησιακά παλάτσι και τις φοντάνες, 
τους πύργους των αριστοκρατικών οικογενειών που ηγεμόνευσαν κατά την μακραίωνη 
ιστορία της, αλλά και το σπίτι της Ιουλιέτας, της ηρωίδας του Σαίξπηρ και αυτής της αιώνιας 
ιστορίας αγάπης, Ανάμεσα στα ιστορικά μνημεία και στην θορυβώδη κοσμοπολίτικη αγορά 
της πόλης ο καθεδρικός ναός και η βασιλική της Αγίας Αναστασίας ξεχωρίζουν. Δίπλα στον 
ποταμό Αδίγη που σχηματίζει ένα τεράστιο σίγμα βρίσκεται το Πόντε Βέκιο, η παλαιότερη 
γέφυρα της πόλης με όμορφα καφέ και εστιατόρια για μια στάση για χαλάρωση. Ένα ταξίδι 
στην πόλη του έρωτα που θα σας μείνει αξέχαστο.
Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το μαγευτικό παραλίμνιο Σιρμιόνε. Το Σιρμιόνε είναι 
ένα από τα πιο δημοφιλή «αξιοθέατα» στη λίμνη του Γκάρντα, με χιλιάδες επισκέπτες 
να πλημμυρίζουν καθημερινά κάθε γωνιά του για να δουν αυτή τη πανέμορφη γραφική 
χερσόνησο. Θα δείτε εικόνες του σε κάθε διεθνή τουριστικό κατάλογο πληροφοριών για 
τη λίμνη του Γκάρντα με το κάστρο του 12 αιώνα των Σκαλίτζερι στην είσοδο της παλιάς 
πόλης, την βίλα της Μαρία Κάλλας, τα ρωμαϊκά ανάκτορα, το Σπήλαιο του Κάτουλλου, τις 
θέρμες από το ανενεργό ηφαίστειο του όρους Μπάλντο και τις ιδιαίτερες παραλίες του. 
Μια επίσκεψη που θα σας μαγέψει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μέστρε αργά το 
απόγευμα για την διανυκτέρευση μας.

6η Ημέρα: ΒΙΛΑ ΠΙΖΑΝΙ - ΣΤΡΑ - RIVIERA DEL BRENTA - ΠΑΝΤΟΒΑ - ΤΡΈΒΙΖΟ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, θα αναχωρήσουμε για τη ΒΙΛΑ ΠΙΖΑΝΙ στο ΣΤΡΑ, το μνημειώδες όψιμο μπαρόκ αγροτικό αυτό παλάτι κατά μήκος του καναλιού Μπρέντα στην ομώνυμη 
Ριβιέρα (Riviera del Brenta), στην ενδοχώρα του Βένετο. Αυτή η βίλα είναι η μεγαλύτερη μιας σειράς από βίλες αριστουργήματα, γνωστές ως ΒΙΛΕ ΒΕΝΕΤΕ (Ville Venete) που βρίσκονται 
κατά μήκος του καναλιού που συνδέει τη Βενετία με την Πάντοβα. Η κατασκευή αυτού του παλατιού ξεκίνησε στις αρχές του 18ου αιώνα για τον Αλβίζε Πιζάνι (Alvise Pisani), το πιο 
εξέχον μέλος της οικογένειας Πιζάνι (Pisani), ο οποίος διορίστηκε δόγης το 1735. Το 1807 αγοράστηκε από τον Ναπολέοντα από την οικογένεια των Πιζάνι, που ήταν σε οικονομική 
ένδεια λόγω μεγάλων απωλειών στον τζόγο. Το 1814 το κτίριο έγινε ιδιοκτησία του Οίκου των Αψβούργων που μετέτρεψε τη βίλα σε τόπο διακοπών για την ευρωπαϊκή αριστοκρατία 
εκείνης της περιόδου. Μετά το 1866 η Βίλα περιήλθε στην ιδιοκτησία του Οίκου της Σαβοΐας, ο οποίος το 1882 τη μεταβίβασε στο ιταλικό κράτος. Το 1934 αποκαταστάθηκε μερικώς 
για να φιλοξενήσει την πρώτη συνάντηση του Αδόλφου Χίτλερ και του Μπενίτο Μουσολίνι, μετά τις ταραχές στην Αυστρία. 
Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την ΠΑΝΤΟΒΑ, την Ζωγραφισμένη πόλη (URBS PICTA). Με αυτόν τον λατινικό τίτλο είναι γνωστή η ‘Ζωγραφισμένη πόλη‘ του Βένετο εγγεγραμμένη 
στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς για “τις τοιχογραφίες του 14ου αιώνα”. Μια επίσκεψη στην Πάντοβα είναι μια εντελώς συναρπαστική εμπειρία για 
πάρα πολλούς λόγους. Η Πάντοβα είναι πραγματικά ένα ζωντανό μνημείο για όλες τις εποχές
που έχει ζήσει, μια ιστορική κιβωτός που μετρά μερικά από τα πιο πολύτιμα καλλιτεχνικά επιτεύγματα των τελευταίων 2000 ετών. Από το 1222 φιλοξενεί το διάσημο πανεπιστήμιο 
που γρήγορα έγινε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μάθησης στην Ευρώπη, τόσο στη λογοτεχνία όσο και στην επιστήμη (Γαλιλαίος). Μια άλλη ιδιαίτερη όψη της πόλης είναι η 
θρησκευτική της πτυχή, που πηγάζει από την προνοητική παρέμβαση του Φραγκισκανού μοναχού Αντώνιου ενάντια στη διάδοση της τοκογλυφίας στις αρχές του 13ου αιώνα. Ένα 
χρόνο μετά τον θάνατό του, η βασιλική του Αγίου Αντωνίου χτίστηκε για να στεγάσει τα λείψανά του, ένα επιβλητικό πνευματικό μνημείο που συνδυάζει πολλά αρχιτεκτονικά στυλ 
όπως ρωμανικό, γοτθικό, βυζαντινό, μαυριτανικό και το οποίο φιλοξενεί πολλά υπέροχα έργα τέχνης. Σήμερα ο ναός είναι ένα από τα σπουδαιότερα καθολικά προσκυνήματα στον 
κόσμο. Πόλος έλξης για τις νωπογραφίες του Τζιότο (Giotto), το διάσημο παρεκκλήσι Σκροβένι (Scrovegni) δίπλα στα ερείπια του ρωμαϊκού αμφιθεάτρου και η εκκλησία των Eremitani 
με σημαντικά έργα του Andrea Mantegna.
Το Πράτο ντέλα Βάλλε, η μεγαλύτερη και επιβλητικότερη πλατεία της Ιταλίας και δεύτερη σε μέγεθος μονάχα από την Κόκκινη πλατεία της Μόσχας, είναι εκτός από τις επιβλητικότερες 
της Ευρώπης και ένα ανοιχτό μουσείο τέχνης με τα 78 αγάλματα και τους 8 οβελίσκους που περιτριγυρίζουν το καταπράσινο νησάκι Μέμνια. Παραδίπλα ο Βοτανικός Κήπος της πόλης 
από το 1545 αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη. Στο ιστορικό κέντρο μπορούμε να θαυμάσουμε το Παλάτσο ντέλλα Ρατζιόνε, το μεσαιωνικό δικαστικό μέγαρο του 1218, με την μεγαλύτερη 
κρεμαστή αίθουσα στην Ευρώπη και το εκκρεμές του Φουκώ αλλά και την παλιά κλειστή αγορά του ανάμεσα στις πλατείες ντέλλα Φρούτα και ντέλε Έρμπε. Κοντά και η πλατεία ντέλλα 
Σινιορία που φιλοξενεί την Αψίδα με το Αστρονομικό Ρολόι της και το βράδυ
μετατρέπεται σε μια κοσμοπολίτικη όαση διασκέδασης. Στο Palazzo del Bo’, που τώρα ανήκει στο πανεπιστήμιο, μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το διάσημο 
Αμφιθέατρο της Ανατομίας, του 1594. Τέλος δεν θα παραλείψουμε να αναφερθούμε στο Πεντρόκι, το ιστορικό καφέ της πόλης όπου επιβάλλεται μια στάση για 
να απολαύσει κανείς τον διάσημο εσπρέσσο με μέντα και να συνειδητοποιήσει ότι η Πάντοβα είναι μια μοναδική πόλη που χρειάζεται να επισκεφτεί πολλές φορές 
ακόμη για να την ανακαλύψει. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Τρεβίζο και επιστροφή στην Ελλάδα.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Costiera Amalfitana
Κάπρι Ρώμη

6
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

6
Αυγούστου

16,23,30
Ιουλίου

10
Σεπτεμβρίου

Ρομάντσο, πολυτέλεια, όργιο βλάστησης, ιστορία, παλάτια και μαγικές ακτές σμίγουν απαράμιλλα σε αυτό το ταξίδι! Στεκόμαστε ευλαβικά 
στην Πομπηία περνώντας συγκλονιστικούς αρχαιολογικούς χώρους που σημάδεψαν ολάκερη τη γνωστική έρευνα της ανθρωπότητας με τον 
μνημειακό τους πλούτο και την καλλιτεχνική τους ακτινοβολία. Από τα επιτεύγματα Ρωμαίων, Ελλήνων και Ετρούσκων ξεχυνόμαστε προς 
το ηφαίστειο του Βεζούβιου. Η Νάπολη, όλη η ακτή Αμάλφι, το νησί Κάπρι ο “κήπος της Εδέμ” το Palazzo Reale, βίλες γραφικές, σοκάκια 
αποπλανητικά, κάστρα περήφανα, κήποι λουλουδιασμένοι και φυσικά η “αιώνια πόλη”.
Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αυτό που πρέπει να ζήσετε το καλοκαίρι στην Ιταλία, την Ακτή Αμάλφι, την Πομπηία και το παραδεισένιο νησί 
Κάπρι με το δέος που προκαλεί η Ρώμη, το Βατικανό και όλα τα απίστευτα αξιοθέατα της “αιώνιας πόλης”.

Eλάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
• Ιδανικό συνδυασμό πτήσεων με απευθείας αναχώρηση για Νάπολη και επιστροφή από Ρώμη χωρίς περιττά χιλιόμετρα.
• Διαμονή αποκλειστικά σε ΚΕΝΤΡΙΚΑ ξενοδοχεία 4 αστέρων.
• Μόνο στο πρόγραμμα αυτό επιπλέον επίσκεψη στην Καζέρτα στις υπέροχες “Ιταλικές Βερσαλλίες” το περίφημο Palazzo Reale.
• Επιπλέον επίσκεψη στο Τίβολι και στο γνωστό εμπορικό κέντρο της Ρώμης CASTEL ROMANO
• Συνοδό που ειδικεύεται στην Ακτή Αμάλφι και στη Ρώμη, καθ’όλη την διάρκεια της εκδρομής.
• Για τελευταίο αφήσαμε την εμπειρία μας σε αυτό το ταξίδι γιατί το πραγματοποιούμε από το 1988!

1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ¨ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ¨ στις 07.30 και πτήση για Νάπολη. Μετά την παραλαβή των αποσκευών θα επιβιβαστούμε στο 
λεωφορείο και χωρίς να χάσουμε χρόνο περνώντας περιφερειακά από την πόλη, θα επισκεφτούμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό 
χώρο, αυτόν της Πομπηίας. Η Πομπηία χτίστηκε τον 5ο αιώνα από τους Έλληνες στις ακτές της Καμπανίας στους πρόποδες του Βεζούβιου και 
είχε πληθυσμό 20.000-30.000 κατοίκους. Το 62 μ.Χ. έγινε ένας σφοδρότατος σεισμός που τη συντάραξε, δεν ήταν όμως παρά το προμήνυμα 
για την ολοσχερή καταστροφή της. Πράγματι λίγα χρόνια αργότερα, στις 14 Αυγούστου του 79 μ.Χ., μετά από μια φοβερή έκρηξη του 
Βεζούβιου, ένα κύμα από στάχτη έθαψε για πάντα, μέσα σε λίγες ώρες, αυτή την εύθυμη, σπάταλη και πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μονοπάτια της 
και θα γνωρίσουμε αυτή τη πόλη που σταμάτησε να ζει ξαφνικά το 79 μ.Χ. και αποτελεί ένα σταθμό για κάθε περιηγητή.
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη γεμάτη πάθη, εκρήξεις, ζωντάνια, γοητεία, ταμπεραμέντο, ερωτισμό και τέχνη. Θα επισκεφτούμε το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης θα δούμε τα εκθέματα καθημερινής οικιακής χρήσης και τα μαγειρικά σκεύη από την Πομπηία και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε την πόλη, τη 
χιλιοτραγουδισμένη αυτή πόλη και πατρίδα της πουλτσινέλα, του τενόρου Ενρίκο Καρουζο, του Βεζούβιου, της πίτσας αλλά και της Σοφία Λόρεν. Θα θαυμάσουμε την γραφική παραλία 
της, το παλάτι, την Σάντα Λουτσία με το κάστρο της, την περίφημη Σάντα Κιάρα, την όπερα, τις γραφικές πλατείες της, την περίφημη σκεπαστή αγορά της Galleria umberto, την πιάτσα 
ντελ πλεμπίσιτο, με την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου και το παλάτι, την Spaccanapoli με τα γραφικά σοκάκια, το Ντουόμο, το παρεκκλήσι του Saint Severin με τα μυστηριώδη 
αγάλματα.
Τελειώνοντας την πρώτη μας μέρα καταλήγουμε στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και κοντά στην παραλία για να τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Φυσικά μπορείτε 
να κάνετε μια νυχτερινή βόλτα σε αυτή την γραφική ιταλική πόλη.

2η Ημέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗ ΝΑΠΟΛΗ - ΚΑΠΡΙ “Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΈΔΈΜ”
Μια ηλιόλουστη Κυριακή ξημέρωσε και βρισκόμαστε σε μια υπέροχη και ιστορική 
πόλη. Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και ετοιμαζόμαστε για μια μέρα γεμάτη βόλτες 
στη Νάπολη, άλλωστε το ξενοδοχείο μας είναι κοντά στο κέντρο και στην παραλία.
Εναλλακτικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε μια προαιρετική βόλτα που 
θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί με ταχύπλοο στην οποία θα έχουμε την ευκαιρία να 
εξερευνήσουμε το παραμυθένιο νησί Κάπρι, χαρακτηρισμένο ως “ο Κήπος της 
Εδεμ”. Σύμφωνα με τον Όμηρο ήταν το μυθικό νησί όπου κατοικούσαν οι Σειρήνες 
που μάγεψαν τον Οδυσσέα με το τραγούδι τους. Γραφικά και χρωματιστά σπίτια και 
σκάφη που σκίζουν τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα είναι μερικά από τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν το νησί. Δεν λείπουν όμως και οι ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, 
τα λουτρά, οι εκκλησίες, οι κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν στη θάλασσα μέσα 
σε μια οργιώδη και πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση, που θυμίζει σκηνικό άλλης 
εποχής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: ΣΟΡΈΝΤΟ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για την περίφημη χερσόνησο Σορέντο. Κάνουμε μια στάση σε ένα υπέροχο σημείο με απίστευτη θέα για φωτογραφίες και 
καταλήγουμε στην γραφική πόλη Σορέντο. Γραφική πόλη, με υπέροχες γωνίες, μουσεία, παραδοσιακές και μοντέρνες αγορές και φυσικά προσβάσιμες παραλίες για μπάνιο. Μπορείτε 
να περάσετε την ημέρα σας μέχρι το απόγευμα στην φημισμένη πόλη ή να μας ακολουθήσετε από τη Μαρίνα Γκράντε, σε άλλη μια προαιρετική μαγευτική κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό 
Πέλαγος με πρώτη επίσκεψη το γραφικό Ποζιτάνο, το στολίδι της ιταλικής ακτής αμάλφι, έναν οικισμό-βεράντα, όπως το αποκαλούν, στο απέραντο γαλάζιο. Θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για να θαυμάσουμε το επιβλητικό Ποζιτάνο, με τα πολύχρωμα πάνω στο βράχο χτισμένα σπίτια του, καθώς και να περπατήσουμε στα στενά καλντερίμια του, να αφήσουμε τα 
δαιδαλώδη αυτά σοκάκια να μας ξελογιάσουν και να παρασυρθούμε σε ένα κυνήγι χαμένων θησαυρών.
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Αμάλφι, ένα από τα πιο γραφικά τμήματα της Κοστιέρα Αμαλφιτάνα και αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην 
περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς επίσης θα έχουμε 
την ευκαιρία να γευτούμε το πασίγνωστο και περίφημο Λιμοντσέλο του. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

Διαμονή 

αποκλειστικά 

σε ΚΕΝΤΡΙΚΑ 

ξενοδοχεία 4*Ιδανικός συνδυασμός πτήσεων με αναχώρηση για Νάπολι & επιστροφή από Ρώμη
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4η Ημέρα: ΚΑΖΈΡΤΑ - ROYAL PALACE - PALAZZO REALE - ΡΩΜΗ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
ROME BY NIGHT
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αφήνωντας πίσω την υπέροχη costiera amalfitana, 
παίρνουμε τον δρόμο για τη Ρώμη. Στο δρόμο μας υπάρχει ένα υπέροχο αξιοθέατο το οποίο δεν 
υπάρχει σε άλλα ελληνικά προγράμματα, το περίφημο Βασιλικό Ανάκτορο, Παλάτσο Ρεάλε, στην πόλη 
Καζέρτα οι λεγόμενες “ Βερσαλλίες ” της Ιταλίας.
Πρώην βασιλική κατοικία, κατασκευασμένη από τους Βουρβόνους βασιλείς της Νάπολης. Ήταν 
το μεγαλύτερο ανάκτορο και ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια που ανεγέρθηκαν στην Ευρώπη τον 
18ο αιώνα. Το 1997 το Ανάκτορο ονομάστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, 
περιγραφόμενο στην καθιέρωσή του ως «το κύκνειο άσμα της θεαματικής τέχνης του Μπαρόκ, από 
την οποία υιοθέτησε όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη δημιουργία των ψευδαισθήσεων 
του χώρου πολλών κατευθύνσεων». Η κατασκευή του ανακτόρου άρχισε το 1752 για τον Κάρολο 
Ζ΄της Νάπολης, που συνεργαζόταν στενά με τον αρχιτεκτονά του Λουίτζι Βανβιτέλι. Όταν ο Κάρολος 
είδε το μεγάλης κλίμακας μοντέλο του Βανβιτέλι για την Καζέρτα έκλαψε από συγκίνηση. Τελικά δεν 
κοιμήθηκε ποτέ ούτε μια νύχτα στο Ανάκτορο, καθώς παραιτήθηκε το 1759 για να γίνει Βασιλιάς της 
Ισπανίας και το σχέδιο ολοκληρώθηκε για τον τρίτο γιο και διάδοχό του, Φερδινάνδο Δ΄της Νάπολης 
για να ακολουθήσουν μετά οι υπόλοιποι Βασιλείς της Νάπολης και της Σικελίας.
Συνεχίζουμε τον δρόμο μας για την “αιώνια πόλη”. Φτάνουμε νωρίς το απόγευμα και χωρίς να 
χάσουμε λεπτό ξεκινάμε πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει 
κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη 
στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό κτίσμα του 
κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια με το μνημείο του Βίκτωρα Εμμανουήλ, 
το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Στη συνέχεια θα πάμε στο ξενοδοχείο 
για τακτοποίηση στο δωμάτιο.
Μόλις πέσει το φως, ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα 
αξιοθέατα της Ρώμης, 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 Κυρηνάλιο, 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.

5η Ημέρα: ΜΟΥΣΈΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΈΤΡΟΣ - ΚΑΠΈΛΑ ΣΙΞΤΙΝΑ
Παίρνουμε το πρωινό μας και 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.
Μόλις τελειώσουμε, με την καθοδήγηση της συνοδού μας, θα κάνουμε μια 
ωραία βόλτα στις περίφημες πλατείες της Ρώμης και θα έχουμε αρκετό 
ελεύθερο χρόνο στο κέντρο της πόλης. Αξιοποιήστε τον χρόνο με τον τρόπο που 
εσείς επιθυμείτε και επιστρέψτε στο ξενοδοχείο όποια ώρα θέλετε, άλλωστε 
βρίσκεται πολύ κοντά στην καρδιά της πόλης.

6η Ημέρα: ΡΩΜΗ - ΤΙΒΟΛΙ - ΒΙΛΑ ΈΣΤΈ - CASTEL ROMANO MALL - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Τελευταία μας μέρα στη Ρώμη αλλά επειδή φροντίσαμε η πτήση να είναι το απόγευμα έχουμε χρόνο για μια τελευταία βόλτα ή μια προαιρετική εκδρομή στο πανέμορφο Τίβολι. 
Εκεί θα δούμε τους παγκοσμίως γνωστούς κήπους και τη βίλα του Καρδιναλίου Εστέ, που χτίστηκαν το 16ο αιώνα και διαθέτουν 100 κρήνες. 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, εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει, θα επισκεφτούμε το φημισμένο εμπορικό κέντρο CASTEL ROMANO.
Έχοντας γεμίσει εμπειρίες, εικόνες και νέους φίλους παίρνουμε το δρόμο για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής, δίνοντας ραντεβού σε ένα επόμενο υπέροχο ταξίδι!

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Σικελία - Μεγάλη Ελλάδα ΝΈΟ 
ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

8
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

30 Αυγούστου

5,9,16 Ιουλίου

6,20 Σεπτεμβρίου

Μαγευτικά τοπία, αρχαιολογικοί χώροι, παρθένα φύση, μοναδική αρχιτεκτονική. Αυτή είναι η χώρα του Mezzogiorno «χώρα του μεσημβρινού ηλίου». 
Ο ρομανικός ρυθμός οφείλει πολλά στους Νορμανδούς, οι οποίοι τον μετέφεραν τον 11ου αιώνα από τη Γαλλία. Νοτιοανατολικά διακρίνονται έντονα 
βυζαντινά στοιχεία, ενώ τη Σικελία χαρακτηρίζει η ισλαμική επιρροή με τα αραβουργήματα, την έντονη διακοσμητικότητα και την αγάπη για το χρώμα. 
Αλλά… τι θα ήταν όλα αυτά χωρίς την ελληνική κληρονομιά των αποικιών, χωρίς τη λαμπρή περίοδο της Μεγάλης Ελλάδας 8ου-4ου αιώνα π.χ. Βαθιά στο 
νότο η ιστορία ζωντανεύει και μας ταξιδεύει αιώνες πίσω. Φυλές, κράτη, πολιτισμοί, αυτοκρατορίες, πολλοί θέλησαν τη Σικελία..Σικανοί, Έλυμοι, Αύσονες, 
Μόργητες, Φοίνικες, Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Άραβες, Νορμανδοί, Αραγονέζοι, Βουρβόνοι και Ιταλοί..κάποιο λόγο θα είχαν!

1η Ημέρα: Νάπολη – Ποσειδώνια – Κοζέντσα (300 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 07.30, έλεγχος και πτήση για Νάπολη. Μόλις φτάσουμε θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο και θα 
κάνουμε ένα σύντομο πέρασμα από την πόλη. Η Νάπολη είναι η τρίτη πόλη της Ιταλίας. Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική μυθολογία, χτίστηκε στο σημείο 
όπου η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή σειρήνα Παρθενόπη αφού την απέρριψε ο Οδυσσέας. Οι πρώτοι άποικοι ήρθαν από τη Ρόδο. Ο κόλπος της Νάπολης 
σχηματίστηκε από ένα τεράστιο κρατήρα. Το Καστέλ Νουέβο ρίχνει επιβλητική σκιά σε μια περιοχή που αποτελεί το εμπορικό και διοικητικό κέντρο 
της σύγχρονης Νάπολης. Δίπλα είναι το λιμάνι, η βασιλική του Σαν Φραντσέσκο ντι Πάολα, το Παλάτι των ισπανών και το θέατρο Σαν Κάρλο. Από δω 
ξεκινά η φημισμένη λεωφόρος του 16ου αιώνα,  η Βία Τολέδο, η κεντρική αρτηρία της  Νάπολης. Ένα παραδοσιακό ιταλικό εσπρέσο θα μας τονώσει και 
συνεχίζουμε. Ταξιδεύουμε νότια κάτω από τον Βεζούβιο με προορισμό την ελληνική Ποσειδώνια. Η αρχαία πόλη ιδρύθηκε στις εκβολές του ποταμού Σέλα 
από Έλληνες αποίκους από τη Σύβαρη γύρω στο 600 π.χ και το 273 π.χ έγινε ρωμαϊκή αποικία. Τρεις αρχαίοι ναοί μας θυμίζουν το μεγαλείο της αρχαίας 
Ελλάδας – ο ναός της Δήμητρας, της Ήρας και του Ποσειδώνα. Συνεχίζουμε για να φτάσουμε το απόγευμα στην Κοζέντσα. Στην αρχαία εποχή ήταν γνωστή 
ως πρωτεύουσα των Βρεττίων, κοντά στις πηγές του ποταμού Κράθιδος. Τα νομίσματα της απεικονίζουν τον θεό Άρη και την Άρτεμη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.  

2η Ημέρα: Ρήγιο - Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάλης Έλλάδας - στενά Σκύλλας και Χάρυβδης - Μεσσίνα - Παλέρμο (370 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για το πιο νότιο σημείο της Ιταλίας. Περνάμε από Λαμέτζια, Βίμπο Βαλέντια και καταλήγουμε στο Ρήγιο. Βρίσκεται 
στην παλιά Μεγάλη Ελλάδα και ιδρύθηκε το 720 π.χ στην Καλαβρία. Οι πρώτοι κάτοικοι ήρθαν από την Εύβοια και το πρώτο όνομα της πόλης ήταν 
Ερυθρά.Βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση στον πορθμό της Μεσσήνης. Εδώ θα επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό μουσείο της  Μεγάλης Ελλάδας. 
Ο ελληνικός πολιτισμός ακτινοβολεί σε κάθε γωνία. Στολίδια του μουσείου είναι τα δύο χάλκινα αγάλματα του Ριάτσε, που απεικονίζουν πολεμιστές και 
χρονολογούνται στα μέσα του 5ου αιώνα π.χ. Τώρα είναι η ώρα για ένα gelato, ειδικά με γεύση φυστίκι – pistacchio! Στη συνέχεια παίρνουμε το καράβι και περνάμε απέναντι. Εδώ 
είναι τα στενά της Σκύλλας και της Χάρυβδης. Η ιστορία της επιστροφής του Οδυσσέα ζωντανεύει μπροστά μας! Όταν η Κίρκη προειδοποίησε τον Οδυσσέα πως στο δρόμο του, μετά 
τις πανέμορφες Σειρήνες, θα έβρισκε το στενό με τα δύο τέρατα, αυτό εννοούσε! Η Μεσσήνη είναι η πρώτη μεγάλη πόλη που αντικρίζουμε στο νησί. Θα σταματήσουμε στην κεντρική 
πλατεία. Η αρχαία πόλη, την οποία ιδρύσαν άποικοι από την Εύβοια και αρχικά ονομαζόταν Ζάγκλη, βρίσκεται ανάμεσα στην ανατολική και δυτική Μεσόγειο. Μέσα στους αιώνες 
κατοικήθηκε από Αρμένιους, Άραβες και Εβραίους. Κατά μήκους των βόρειων ακτών προχωράμε για το Παλέρμο. Η πρωτεύουσα της Σικελίας είναι χτισμένη στους πρόποδες του όρους 
Σαν Πελεγκρίνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η Ημέρα: Παλέρμο – περιήγηση πόλης - Καθεδρικός Ναός - Μονρεάλε - Τσεφαλού (50χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε τη περιήγηση μας στην πρωτεύουσα της Σικελίας. Διασχίζουμε τον κεντρικό δρόμο Κόρσο Βιτόριο Εμμανουέλε, που ακολουθεί τον δρόμο των 
Φοινίκων και συνδέει την αρχαία πόλη με την παραλία. Τον 16ου αιώνα ήταν ο πιο κομψός δρόμος. Σε κάποιο σημείο συναντά τη Βία Μακέντα και δημιουργούνται οι τέσσερις γωνίες. 
Το σημείο είναι κυκλικό και σχηματίζεται από τις κύριες προσόψεις των τεσσάρων γωνιακών κτιρίων. Δίπλα βρίσκεται η Φοντάνα Πρετόρια, έργο ενός γλύπτη από την Τοσκάνη. 
Υπέροχη περιοχή για εξερεύνηση, ταξιδεύουμε στο παρελθόν, Σάντα Κατερίνα, Σαν Καταλδο, Λα Μαρτοράνα. Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον καθεδρικό ναό. Απόλυτη γνωριμία 
με τη Νορμανδική τέχνη και το παρεκκλήσι της Αγίας Ροζαλίας – προστάτιδας της πόλης. Η βόλτα μας συνεχίζεται στο λόφο Μονρεάλε με τον υπέροχο καθεδρικό ναό από το 1172, 
πάνω από την χρυσή πεδιάδα. Η μορφή του Παντοκράτορα καθηλώνει, υπέροχο ψηφιδωτό του 12ου αιώνα, 228 κίονες σε ένα απόλυτο θρησκευτικό συγκρότημα. Θα ξεκουραστούμε 
με ένα ιταλικό aperitif aperol spritz η limoncello.  Μετά το μεσημέρι ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετική εκδρομή στο Τσεφαλού. Χτίστηκε σε ένα απότομο ακρωτήριο. Μια υπέροχη 
καστρούπολη με οχυρώσεις του 17ου αιώνα, πόρτα Μαρίνα, μεσαιωνικές κρήνες και έναν εντυπωσιακό καθεδρικό ναό. Είναι ένα από σημαντικότερα νορμανδικά μνημεία της Σικελίας, 
έργο του Ρογήρου του Β’. Το σχέδιο της πόλης είναι τετραγωνισμένο. Η συνοικία των ψαράδων, με τα παλιά σπίτια της παραλίας είναι πολύ γοητευτική. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή 
στο Παλέρμο.   

4η Ημέρα: Παλέρμο - Ακράγαντας - κοιλάδα των Ναών - Κατάνια (320 χλμ)
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και φύγαμε για την ενδοχώρα! Σήμερα θα γνωρίσουμε την ύπαιθρο και το Νότιο τμήμα του νησιού. Μόλις βγούμε από το Παλέρμο, 
συναντάμε την πινακίδα για το ορεινό απομακρυσμένο χωριό Κορλεόνε, πόσες ιστορίες, έργα, βιβλία. Νωρίς το μεσημέρι φτάνουμε στον Ακράγαντα. Εδώ υπάρχουν δύο σημαντικά 
αξιοθέατα, τα θαυμάσια ερείπια της ελληνικής αποικίας στην κοιλάδα των Ναών και ο βραχώδης λόφος όπου χτίστηκε η Μεσαιωνική πόλη. Στην αρχαιότητα υπήρχαν 10 ναοί. Ο ναός 
του Ηρακλή (6ος αι.π.χ), ο ναός του Ολυμπίου Διός (5ος αι.π.χ), ο ναός της Ομόνοιας (5ος α.π.χ), ο ναός του Κάστορα και του Πολυδεύκη (5ος αι.π.χ.), ο ναός της Ήρας (5ος αι.π.χ) 
είναι οι πιο σημαντικοί. Ελεύθερος χρόνος στο υπέροχο αρχαιολογικό πάρκο.  Συνεχίζουμε δυτικά, περνάμε από τη Καλτανισέτα και την πόλη Έννα (στο μεγαλύτερο υψόμετρο 900μ). 
Άφιξη το απόγευμα στην περιοχή της Κατάνια. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ιόνιο πέλαγος και στις πλαγιές της Αίτνα. Κατά τον ιστορικό 
Θουκυδίδη την πόλη ίδρυσαν το 729π.χ έλληνες από τη Χαλκίδα. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση

5η Ημέρα:  Κατάνια - Συρακούσες - τάφος Αρχιμήδη - Ταορμίνα (200 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την σημαντικότερη και μεγαλύτερη ελληνική αποικία στη Σικελία, πατρίδα του Αρχιμήδη. Μετά από διαδρομή μιας ώρας φτάνουμε 
στις Συρακούσες. Ο αρχαιολογικός χώρος της Νεάπολης περιλαμβάνει το αρχαίο ελληνικό θέατρο, ένα κτίσμα περίπλοκο, που σχεδιάστηκε τον 5ου αι.π.χ. έχει πλάτος 
140μ. με 67 κερκίδες. Στο επάνω μέρος είναι οι στοές λαξευμένες στο βράχο. Επίσης εδώ βρίσκονται τα λατομεία, ο τάφος του Αρχιμήδη και ο βωμός του Ιέρωνα Β. Μετά από 
ένα δροσερό διάλυμα με μια παγωμένη παραδοσιακή γρανίτα συνεχίζουμε για την περιοχή της Ορτυγία. Η νησίδα ήταν πάντα επίκεντρο των Συρακουσών. Οχυρό μέχρι 
τα τέλη του 19ου αιώνα. Η πλούσια ιστορία της πόλης φαίνεται σε πολλά κτίρια και ανάγεται στον 6ου αιώνα π.χ, με τον Ναό του Απόλλωνα. Στη κεντρική πλατεία βρίσκεται ο 
καθεδρικός ναός του 18ου αιώνα. Μπροστά του βλέπουμε να περνά η Monica Bellucci με χάρη και υπερηφάνεια στη ταινία Malena. Θα περάσουμε από το βυζαντινό φρούριο 
Μανιάκη και την κρήνη Αρέθουσα. Σύμφωνα με το μύθο που έκαναν γνωστό ο Πίνδαρος και ο Βιργίλιος, η Αρέθουσα ήταν μία νύμφη που η θέα Αρτέμης μετέτρεψε σε πηγή.  
Μετά το μεσημέρι μας περιμένει η κοσμοπολίτικη Ταορμίνα. Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Ταύρος και είναι το πιο διάσημο θέρετρο της Σικελίας. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή 
στη Κατάνια. 

6η Ημέρα:  Όρος Αίτνα - ενεργό ηφαίστειο - Τελεφερίκ κρατήρα - Jeep 4X4
Πάρτε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ελάτε μαζί μας σε μια ιδιαίτερη προαιρετική εκδρομή. Το όρος Αίτνα παίζει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση του φυσικού τοπίου της Σικελίας. Είναι το 
μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης και δεσπόζει στην Ανατολική πλευρά. Στη γνωστή μας ιστορία έχει να επιδείξει αρκετές εκρήξεις. Δύο από τις πιο συγκλονιστικές καταγράφηκαν το 
1381 και το 1669. Σήμερα είναι προστατευμένη περιοχή με έκταση 573.000 στρεμμάτων. Χάρη στο ηφαιστειογενές υλικό που συσσωρεύεται στην κοιλάδα κάτω από το όρος Αίτνα, το έδαφος 
είναι πολύ γόνιμο και παράγει αμύγδαλα, ελιές, εσπεριδοειδή, λαχανικά μέχρι τα 1000μ υψόμετρο. Από τα τέλη του 19ου αιώνα ολη η περιοχή μελετάται συστηματικά από ειδικούς επιστήμονες.  
Αρχίζουμε την ανάβαση, μέσα από μια πυκνοκατοικημένη διαδρομή με παραδοσιακούς οικισμούς φτάνουμε στο σεληνικό τοπίο των 2000μ. Όλα είναι μπροστά μας, το καλύτερο 
μπαλκόνι της Σικελίας. Μπορούμε να περπατήσουμε στους μικρούς κρατήρες, να απολαύσουμε έναν καφέ και να αγοράσουμε σουβενίρ φτιαγμένα από τη λάβα. Για τους πιο τολμηρούς 
προτείνουμε ανέβασμα με το τελεφερίκ ή βόλτα προς τον κεντρικό κρατήρα στα 3000 μέτρα με jeep 4x4. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

7η Ημέρα:  Κατάνια – Μεσίνα- βίλα σαν Τζιοβάνι - Σαλέρνο - Νάπολη 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το φεριμπότ. Περνάμε στη Νότιο Ιταλία και συνεχίζουμε προς Σαλέρνο με τις απαραίτητες στάσεις. Η πόλη είναι γνωστή ως το μέρος 
όπου κατέφυγε ο ιταλός βασιλιάς το 1944, μετα την συνθηκολόγηση της Ιταλίας με τους Συμμάχους κατά τον Β’ παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνη την περίοδο εδώ έγιναν 
πολλές επιχειρήσεις των Συμμάχων. Στην πόλη βρίσκεται μια από τις πρώτες ιατρικές Σχολές της Ευρώπης. Εδώ η παράδοση του Ιπποκράτη, του Γαληνού και του 
Διοσκουρίδη συμπληρώθηκαν και παράλληλα αναζωογονήθηκε από την Αραβική ιατρική πρακτική. Περπάτημα στην γραφική παλιά πόλη. Συνεχίζουμε για Νάπολη. 
Μια βόλτα ακόμα στη πατρίδα της πίτσα Margarita και της μοναδικής Σοφία Λόρεν επιβάλλεται. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

8η Ημέρα: Νάπολη - πτήση επιστροφής
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Ονειρική Βόρεια Ιταλία - Βενετία
ΝΈΟ 

αποκλειστικό 

πλήρες
πρόγραμμα! 

6
ημέρες

● Μπέργκαμο
● Βενετία

● Σιρμιόνε
● Φόρτε Μαργκέρα

● Βερονα 
● Βιτσέντσα

● Soave
● Στρά

● Πάντοβα  
● Γκάρνταλαντ & Λίμνη Γκάρντα

1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ - BERGAMO ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - MEΣΤΡΈ - ΒΈΝΈΤΙΑ BY NIGHT 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 08.30 και απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο του Μπέργκαμο. Άφιξη στις 11.40 και περιήγηση 
στην Παλιά Άνω πόλη, ένα μέρος όπου η ομορφιά βασιλεύει, θαυμάζοντας υπέροχα τοπία και υπέροχη αρχιτεκτονική. Πρώτα θα ανέβουμε με 
τον Παλιό Οδοντωτό στην Πλατεία Ντελέ Σκάρπε. Αφού επισκεφτούμε το αρχαίο οχυρό που ονομάζεται Rocca για να απολαύσετε πλήρως την 
εκπληκτική θέα από εδώ, κατά μήκος των Ενετικών Τειχών, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο, ο κεντρικός δρόμος μας 
οδηγεί στην Παλιά Πλατεία (Piazza Vecchia), την όμορφη καρδιά της πόλης, που φιλοξενεί μια από τις αρχαιότερες βιβλιοθήκες της Ιταλίας μαζί με 
τον πύργο ύψους 52 μέτρων, στον οποίο μπορείτε να σκαρφαλώσετε είτε με τις σκάλες είτε με τον ανελκυστήρα. Απολαμβάνοντας το τυπικό γλυκό 
του Μπέργκαμο, Πολεντίνα και έναν ιταλικό εσπρέσο, συνεχίζουμε για τους θησαυρούς που αγκαλιάζουν την Πλατεία του Καθεδρικού ναού του 
Αγίου Αλεξάνδρου (Piazza Duomo), ενώ τα Μουσεία στην Πλατεία της Τσιταντέλα (Piazza della Cittadella) προσφέρουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στην 
επιστήμη και την τέχνη. Αφήνουμε το αριστοκρατικό Μπέργκαμο και αναχωρούμε για το Μέστρε για να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Το 
βράδυ σας προτείνουμε μια Προαιρετική βόλτα με το καραβάκι στην ονειρική ΒΕΝΕΤΙΑ BY NIGHT και στο ωραιότερο Σαλόνι του κόσμου, την Πλατεία 
του Αγίου Μάρκου για να απολαύσετε έναν καφέ στο Φλοριάν ή φαγητό στα σοκάκια της ανάμεσα στα κανάλια ή στο Ριάλτο. 

2η Ημέρα: ΒΈΝΈΤΙΑ - ΠΛΑΤΈΙΑ ΣΑΝ ΜΑΡΚΟ - ΦΟΡΤΈ ΜΑΡΓΚΈΡΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για να πάρουμε το καραβάκι για την Βενετία, μοναδική και σαγηνευτική, με τα 124 νησιά 
και τα 438 γεφύρια που δημιουργούν ένα σενάριο χωρίς αντίστοιχο στον κόσμο. Το 2022 φιλοξενεί την μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τέχνης, την 
Μπιενάλε, που λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια στους Κήπους και στο Αρσενάλε με πολλαπλές παράλληλες εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον αστικό 
ιστό της πόλης. Η πόλη του Μάρκο Πόλο, του Φόσκολο, του Γκολντόνι και του Καζανόβα, αλλά και του Τιντορέτο, του Μπελίνι, του Τισιάνο και του 

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

2,9,16,23,30
 Αυγούστου

5,12,19,26
 Ιουλίου

Βιβάλντι, ιστορικά χαρακτηρίζεται από τη βυζαντινή παρουσία και τις σχέσεις της με τον αραβικό κόσμο. Όμως η πραγματική ψυχή της Βενετίας βρίσκεται στην αρχιτεκτονική πτυχή 
της πόλης. Η μνημειώδης Πιάτσα San Marco χαρακτηρίζεται από τη Βασιλική του και το Παλάτι των Δόγηδων που χτίστηκε εξ ολοκλήρου από μάρμαρο της Ίστριας με την διάσημη 
γέφυρα των Στεναγμών. Το  καμπαναριό περιτριγυρισμένο από τις Παλαιές και Νέες Προκουράτιε με τα διάσημα καφέ Φλοριάν από το 1720 και το καφέ Κουάντρι στην αγκαλιά του 
‘Ωραιότερου Σαλονιού του κόσμου‘. Δεν θα παραλείψουμε την μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα και αρχιτεκτονικό αριστούργημα του Ριάλτου στο Μεγάλο Κανάλι με τα δεκάδες Παλάτσι 
γοτθικού-βενετσιάνικου ρυθμού και τις γόνδολες του, αυτό το κατεξοχήν βενετσιάνικο σύμβολο. Η μεγάλη παρουσία και συνεισφορά στην ιστορία της πόλης από το ελληνικό στοιχείο, 
σηματοδοτείται ανάμεσα στα άλλα και  με τον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου, το ελληνικό Ινστιτούτο και το Βυζαντινό μουσείο. Η πόλη των δόγηδων περιμένει να μαγέψει και τον 
πιο απαιτητικό επισκέπτη που θα βρει λίγο χρόνο για να απολαύσει μια Όμπρα (ποτήρι κρασί) με ένα Τσικέτο (μεζεδάκι) χαλαρώνοντας σε κάποιο πανέμορφο Κάμπο (μεγάλη πλατεία) 
ή Καμπιέλο (μικρή πλατεία) που συναντά περπατώντας ανάμεσα στα πολυάριθμα Κάλλι (δρομάκια). Αργά το απόγευμα θα ξεκουραστούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε 
να απολαύσετε μια νυχτερινή έξοδο στο ΦΟΡΤΕ ΜΑΡΓΚΕΡΑ για φαγητό και διασκέδαση. 

3η Ημέρα: GARDALAND - TREVISO BY NIGHT
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε προαιρετικά για την Γκάρνταλαντ, τον αγαπημένο προορισμό εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο. Ακόμη μια ευκαιρία να κάνουμε το 
ταξίδι σας ευχάριστο και περιπετειώδες ανακαλύπτοντας την Ιταλία που αγαπάμε. Το Gardaland Resort η Disneyland της Ιταλίας, είναι ένα τεράστιο θεματικό πάρκο διασκέδασης που 
βρίσκεται στην ανατολική όχθη της ΛΙΜΝΗΣ ΓΚΑΡΝΤΑ. Ολόκληρο το συγκρότημα καλύπτει μια έκταση 445.000 m2. Με παραδοσιακά αξιοθέατα όσο και ψυχαγωγικά σόου, προσελκύει 
σχεδόν 3 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Τον Ιούνιο του 2005, η Gardaland κατατάχθηκε στην πέμπτη θέση στη λίστα του περιοδικού Forbes με τα δέκα καλύτερα θεματικά πάρκα 
στον κόσμο, με τον μεγαλύτερο τζίρο. Ένα πάρκο όπου ζωντανεύει τον ονειρικό κόσμο της φαντασίας και του παραμυθιού για μικρούς και μεγάλους που λατρεύουν την αδρεναλίνη, την 
περιπέτεια, την ιστορία, τη γεωγραφία, το διάστημα, τα δελφίνια, τα σόου στον πάγο, τη μαγεία και μπορούν να τα απολαύσουν μέσα από πάρα πολλές δραστηριότητες, καφετέριες 
και εστιατόρια. Επιστροφή το απόγευμα στο Ξενοδοχείο μας στο Μέστρε. Για το σημερινό βράδυ σας έχουμε άλλη μια πρόταση, να έρθετε μαζί μας σε μια προαιρετική νυχτερινή βόλτα 
TREVISO BY NIGHT στην όμορφη και κοσμοπολίτικη πόλη του Βένετο.

4η Ημέρα: ΒΈΡΟΝΑ - ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΙΟΥΛΙΈΤΑΣ - ΣΙΡΜΙΟΝΈ - ΜΈΣΤΡΈ
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την πόλη των ερωτευμένων, την Βερόνα. Επισκέφτηκες ποτέ ένα μέρος που το ερωτεύτηκες με την πρώτη ματιά; Για εμάς ένα από αυτά 
τα μέρη είναι η πανέμορφη αυτή πόλη του Βένετο. Το Τσέντρο Στόρικο είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης όπου θα δούμε τα διασημότερα αξιοθέατα της: την Αρένα της Βερόνας, 
αυτό το τεράστιο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τις μεγάλες Πιάτσες με τα αναγεννησιακά παλάτσι και τις φοντάνες, τους πύργους των αριστοκρατικών οικογενειών που ηγεμόνευσαν κατά 
την μακραίωνη ιστορία της, αλλά και το σπίτι της Ιουλιέτας, της ηρωίδας του Σαίξπηρ και αυτής της αιώνιας ιστορίας αγάπης, Ανάμεσα στα ιστορικά μνημεία και στην θορυβώδη 
κοσμοπολίτικη αγορά της πόλης ο καθεδρικός ναός και η βασιλική της Αγίας Αναστασίας ξεχωρίζουν. Δίπλα στον ποταμό Αδίγη που σχηματίζει ένα τεράστιο σίγμα βρίσκεται το Πόντε 
Βέκιο, η παλαιότερη γέφυρα της πόλης με όμορφα καφέ και εστιατόρια για μια στάση για χαλάρωση. Ένα ταξίδι στην πόλη του έρωτα που θα σας μείνει αξέχαστο. Στην συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για το μαγευτικό παραλίμνιο Σιρμιόνε. Το Σιρμιόνε είναι ένα από τα πιο δημοφιλή «αξιοθέατα» στη λίμνη του Γκάρντα, με χιλιάδες επισκέπτες να πλημμυρίζουν 
καθημερινά κάθε γωνιά του για να δουν αυτή τη πανέμορφη γραφική χερσόνησο. Θα δείτε εικόνες του σε κάθε διεθνή τουριστικό κατάλογο πληροφοριών για τη λίμνη του Γκάρντα 
με το κάστρο του 12 αιώνα των Σκαλίτζερι στην είσοδο της παλιάς πόλης, την βίλα της Μαρία Κάλλας, τα ρωμαϊκά ανάκτορα, το Σπήλαιο του Κάτουλλου, τις θέρμες από το ανενεργό 
ηφαίστειο του όρους Μπάλντο και τις ιδιαίτερες παραλίες του. Μια επίσκεψη που θα σας μαγέψει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μέστρε αργά το απόγευμα για την διανυκτέρευση 
μας.

5η Ημέρα: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΟΙΝΟΠΟΙΈΙΟ SOAVE - ΚΑΣΤΡΟ ΣΚΑΛΙΤΖΈΡΙ - ΒΙΤΣΈΝΤΣΑ
Πρωινό και αναχώρηση για μια ακόμη υπέροχη προαιρετική εκδρομή στο πανέμορφο Σοάβε στον ιταλικό δρόμο του κρασιού. Η πανέμορφη αυτή περιοχή του Βένετο, στέφθηκε «το 
Ωραιότερο Ιταλικό Χωριό για το 2022». Μια ξεχωριστή ζώνη με λόφους, εκτάσεις με αμπελώνες και ένα τείχος γύρω από το Μεσαιωνικό Κάστρο ΣΚΑΛΙΤΖΕΡΙ που κυριαρχεί στο τοπίο. 
Πατρίδα της παραγωγής του φημισμένου κρασιού Soave, διαθέτει πολυάριθμα οινοποιεία. Ο “Δρόμος του Κρασιού” (Strada del vino) στριφογυρίζει σε ένα μονοπάτι περίπου πενήντα 
χιλιομέτρων μέσα στη φύση, αριθμεί πολυάριθμα μονοπάτια για εκδρομές με ποδήλατο και άλογο». Τα τείχη της πόλης και το μεσαιωνικό της κάστρο, που βρίσκεται στα ανατολικά 
της Βερόνα, είναι ορατά ακόμη και από τον αυτοκινητόδρομο. Το Soave είναι γνωστό κυρίως ως η πόλη του κρασιού: παράγει το λευκό DOC (ΠΟΠ) που φέρει το όνομά του και είναι η 
έδρα της κοινοπραξίας ονομασίας προέλευσης. Τα αμπέλια που απλώνονται γύρω από το χωριό είναι θέαμα χαράς για το μάτι όπως και οι πόρτες εισόδου στον ιστορικό πυρήνα που 
οδηγούν στα πολλά μεσαιωνικά μνημεία, όπως η ενοριακή εκκλησία του San Lorenzo, το γοτθικό-βενετσιάνικο παλάτι Καβάλλι (Cavalli) και το δικαστήριο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι 
το κάστρο του 10ου αιώνα, που ξαναχτίστηκε από τους Σκαλίτζερι (Scaligeri) και τους Ενετούς. Από τους πύργους των οποίων μπορείτε να θαυμάσετε ένα υπέροχο τοπίο σε όλη τη 
γύρω περιοχή, που ζωγραφίζεται από βυθισμένα μονοπάτια στις καλλιέργειες της πεδιάδας.  Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε την αρχόντισσα του Βένετο, την ΒΙΤΣΕΝΤΣΑ. Η Βιτσέντσα 
(Vicenza), Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1994, γνωστή πάνω από όλα για τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα του Αντρέα Παλλάντιο (ένας από τους 
μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία) του 16ου αιώνα, εκθέτει περήφανα τα σημάδια του ρωμαϊκού της υπόβαθρου. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Μέστρε 
και διανυκτέρευση. Μπορείτε να απολαύσετε μια βραδινή έξοδο για φαγητό ή ποτό στην ευρύτερη περιοχή.

6η Ημέρα: ΒΙΛΑ ΠΙΖΑΝΙ - ΣΤΡΑ - RIVIERA DEL BRENTA - ΠΑΝΤΟΒΑ - ΤΡΈΒΙΖΟ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο,  θα αναχωρήσουμε για τη ΒΙΛΑ ΠΙΖΑΝΙ στο ΣΤΡΑ, το μνημειώδες όψιμο μπαρόκ αγροτικό αυτό παλάτι κατά μήκος του καναλιού Μπρέντα στην 
ομώνυμη Ριβιέρα (Riviera del Brenta), στην ενδοχώρα του Βένετο. Αυτή η βίλα είναι η μεγαλύτερη μιας σειράς από βίλες αριστουργήματα, γνωστές ως ΒΙΛΕ ΒΕΝΕΤΕ (Ville Venete) 
που βρίσκονται κατά μήκος του καναλιού που συνδέει τη Βενετία με την Πάντοβα. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την ΠΑΝΤΟΒΑ, την Ζωγραφισμένη πόλη (URBS PICTA). Μια 
επίσκεψη στην Πάντοβα είναι μια εντελώς συναρπαστική εμπειρία για πάρα πολλούς λόγους. Η Πάντοβα είναι πραγματικά ένα ζωντανό μνημείο για όλες τις εποχές που έχει ζήσει, 
μια ιστορική κιβωτός που μετρά μερικά από τα πιο πολύτιμα καλλιτεχνικά επιτεύγματα των τελευταίων 2000 ετών. Από το 1222 φιλοξενεί το διάσημο πανεπιστήμιο που γρήγορα 
έγινε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μάθησης στην Ευρώπη, τόσο στη λογοτεχνία όσο και στην επιστήμη (Γαλιλαίος). Το Πράτο ντέλα Βάλλε, η μεγαλύτερη και επιβλητικότερη
πλατεία της Ιταλίας και δεύτερη σε μέγεθος μονάχα από την Κόκκινη πλατεία της Μόσχας, είναι εκτός από τις επιβλητικότερες της Ευρώπης και ένα ανοιχτό μουσείο 
τέχνης. Παραδίπλα ο Βοτανικός Κήπος της πόλης από το 1545 αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη. Στο ιστορικό κέντρο μπορούμε να θαυμάσουμε το Παλάτσο ντέλλα 
Ρατζιόνε, το μεσαιωνικό δικαστικό μέγαρο του 1218, με την μεγαλύτερη κρεμαστή αίθουσα στην Ευρώπη και το εκκρεμές του Φουκώ αλλά και την παλιά κλειστή 
αγορά του ανάμεσα στις πλατείες ντέλλα Φρούτα και ντέλε Έρμπε. Κοντά και η πλατεία ντέλλα Σινιορία που φιλοξενεί την Αψίδα με το Αστρονομικό Ρολόι της και το 
βράδυ μετατρέπεται σε μια κοσμοπολίτικη όαση διασκέδασης. Στο Palazzo del Bo’, που τώρα ανήκει στο πανεπιστήμιο, μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το διάσημο 
Αμφιθέατρο της Ανατομίας, του 1594. Τέλος δεν θα παραλείψουμε να αναφερθούμε στο Πεντρόκι,  το ιστορικό καφέ της πόλης όπου επιβάλλεται μια στάση για να 
απολαύσει κανείς τον διάσημο εσπρέσσο με μέντα  
και να συνειδητοποιήσει ότι η Πάντοβα είναι μια μοναδική πόλη που χρειάζεται να επισκεφτεί πολλές φορές ακόμη για να την ανακαλύψει. Αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο του Τρεβίζο και επιστροφή στην Ελλάδα.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι

• Ένα υπέροχο πλήρες πρόγραμμα με πολλές επιπλέον επισκέψεις
• Ιδανικός συνδυασμός πτήσεων με αναχώρηση για Μιλάνο και επιστροφή από Βενετία 
• Διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία 4* στο κέντρο των πόλεων 
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Καππαδοκία - Σμύρνη
Μικρά Ασία

Πτήσεις  
AEGEAN

8
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

8 Αυγούστου

25 Ιουλίου

Πτήσεις Aegean προς / από Σμύρνη
με επιπλέον επισκέψεις Αντιόχεια Πισιδίας, Καισάρεια, Σάρδεις και Αφιόν Καραχισάρ
ένα μοναδικά σχεδιασμένο κυκλικά, ανανεωμένο πρόγραμμα.
Καππαδοκία σημαίνει η χώρα των όμορφων αλόγων. Υπέροχα ηλιοβασιλέματα, σεληνιακά τοπία και ιδιαίτερες γεύσεις συνθέτουν το σκηνικό 
στο ιδιαίτερο αυτό μέρος. Μια από τις ομορφότερες περιοχές της Μ. Ασίας, η Καισάρεια, η γενέτειρα του Αγ. Βασιλείου, πόλη των μαυσωλείων 
και του ηφαιστείου ‘Αργαίος’ που είναι δημιουργός των ιδιαίτερων μορφολογικών σχηματισμών. Η κοιλάδα του Κοράματος Γκορεμε, καρδιά της 
τουριστικής βιομηχανίας στην περιοχή με τις 360 υπόσκαφες εκκλησίες και τις 30 διάσημες υπόγειες πολιτείες. Η τοποθεσία έχει χαρακτηριστεί 
ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco.

 Η πανέμορφη αυτή κοιλάδα με τους μυστηριακούς βράχους και τα αερόστατα είναι πραγματικά ένα όνειρο. Απολαύστε μια βόλτα με αερόστατο 
και παρακολουθήστε την παράσταση του χορού των Δερβίσηδων. Το παράξενο τοπίο σχηματίστηκε από ηφαιστειακές εκρήξεις και θα σε κάνει να 
νιώσεις πως βρίσκεσαι… στο φεγγάρι. Παρά το γεγονός ότι η περιοχή εδώ και χρόνια έχει αρχίσει να αξιοποιείται όλο και περισσότερο τουριστικά, 
με νέο οδικό δίκτυο και ξενοδοχειακές μονάδες, η γραφική γοητεία των χωριών, χτισμένων μες στην πέτρα, μένει απαράμιλλη.

 Οι υπόγειες κατοικίες, που δημιουργήθηκαν στα έγκατα της γης, είναι από μόνες τους μια συγκλονιστική εμπειρία, καθώς αποτελούσαν 
καταφύγιο των χριστιανών την περίοδο των διωγμών. Οι ‘Καμινάδες των Νεραϊδών’, το γεωλογικό αυτό φαινόμενο με τους κυλινδρικούς βράχους 
που μοιάζουν με πύργους, θα σου κόψουν την ανάσα.

 Η ιστορία της Καππαδοκίας αρχίζει από το 1650 περίπου πριν από τη Γέννηση του Ιησού.  Και στην επίσκεψή μας 
εκεί, μπορούμε να ενημερωθούμε για τις κυριότερες πόλεις που αναπτύχθηκαν και υπάρχουν και σήμερα, τραβώντας και ελκύοντας το ενδιαφέρον 
κάθε ανθρώπου ο οποίος θέλει να πλανηθεί στο μαγευτικό αληθινά αυτόν τόπο. Πληροφορίες για τα πετρομονάστηρα και τις σημαντικότερες 
εκκλησίες της περιοχής, δημιουργήματα τα οποία φτιάχτηκαν από τους ίδιους τους μοναχούς που σχημάτιζαν ολόκληρες μοναστικές κοινότητες, 
έσκαβαν το βράχο κι έδιναν σ’  αυτόν τη μορφή εκκλησίας. Ακόμη, οι ίδιοι αυτοί μοναχοί, αυτοδίδακτοι πολλές φορές ζωγράφοι, ήταν υπεύθυνοι 

για τις νωπογραφίες που διακρίνονται, για την ειλικρίνεια και τη γνησιότητα που εκφράζουν καθώς και για την αρχιτεκτονική μορφή που πρέπει να πάρει ο Ναός.

Το πρόγραμμά μας είναι επίσης σχεδιασμένο για να δούμε και να αντιληφθούμε όλα τα στάδια του ελληνισμού στην περιοχή, ανά τους αιώνες.

Φέτος είναι ευκαιρία να γνωρίσετε αυτές τις μοναδικές περιοχές με πτήσεις Aegean Airlines.
Σε συνδυασμό με καλά ξενοδοχεία, έναν έμπειρο συνοδό εκδρομής και μια ιδιαίτερα ελκυστική τιμή δεν χρειάζεται καμία σκέψη..κάντε κράτηση και 
ετοιμάστε βαλίτσα!

1η Ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ – ΙΈΡΑΠΟΛΗ (ΠΑΜΟΥΚΑΛΈ) (230 χλμ.)
Θα συναντηθούμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 04.30 όπου θα πάρουμε την πρωινή πτήση της Aegean για την Σμύρνη. Φτάνουμε και χωρίς να χάσουμε χρόνο ξεκινάμε αμέσως 
την γνωριμία με αυτές τις υπέροχες και ιστορικές περιοχές. Απευθείας από το αεροδρόμιο αφήνοντας πίσω μας την Ιωνία, αναχωρούμε μέσω Αϊδινίου, Ντενιζλί  και Λαοδικείας και 
φτάνουμε στην Ιεράπολη (Παμούκαλε). Εκεί θα ξεναγηθούμε στην αρχαία πόλη με τις μοναδικές ασβεστολιθικές φυσικές πισίνες, τα θερμά λουτρά, το αμφιθέατρο και το Μαρτύριο 
του Απ. Φιλιππου. Ελεύθερος χρόνος στο γραφικό χωριό και προαιρετικό μεσημεριανό γεύμα.
Τελευταία μας στάση το πολυτελές ξενοδοχείο στο οποίο θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τα θερμά φυσικά λουτρά. Ένα καλό δείπνο και ξεκούραση γιατί και η επόμενη μας μέρα 
είναι μοναδική!

2η Ημέρα: ΙΈΡΑΠΟΛΙΣ – ΠΡΟΚΟΠΙ  (630 χλμ.)
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε νωρίς για ένα οδοιπορικό στην καρδιά της Καππαδοκίας. Δια μέσου Φρυγίας, Λυκαονίας, των αρχαίων Κολοσσών και 
Ικονίου φτάνουμε στην Καππαδοκία, στο περίφημο Προκόπι. Πρώτα θα κάνουμε μια επίσκεψη - προσκύνημα στον τόπο που αγίασε ο Άγ. Ιωάννης ο Ρώσος, Άγιος της ‘Ορθόδοξης 
Εκκλησίας,  αιχμάλωτος πολέμου αρχικά και έπειτα δούλος τούρκου Αγά, γνωστός για την καλοσύνη, την ταπεινοφροσύνη και την ακλόνητη πίστη του. Θα τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο, θα πάρουμε δείπνο και θα ξεκουραστούμε γιατί μας περιμένει μια μοναδική μέρα.

3η Ημέρα: ΒΟΛΤΑ ΜΈ ΑΈΡΟΣΤΑΤΟ - ΠΡΟΚΟΠΙ  - ΚΟΡΑΜΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΠΑΘΙΩΝ - ΚΑΙΣΑΡΈΙΑ - 
ΚΛΈΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑ 
Σήμερα είναι η μέρα που όσοι επιθυμείτε (προεραιτικά) νωρίς το πρωί να συμμετέχετε στην φημισμένη βόλτα 
με τα αερόστατα που έχετε δεί σε όλες της φωτογραφίες. Στη συνέχεια ξεκινάμε το πρόγραμμα μας με επίσκεψη 
στην υπόσκαφη ιερή μοναστική πολιτεία του Κοράματος με τις μοναδικές βυζαντινές αγιογραφίες. 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.
Βράχοι ποικίλης σκληρότητας σχηματισμένοι από ηφαιστειακή τέφρα αποτελούν την καρδιά αυτού του τοπίου, 
το οποίο διαμορφώθηκε από εκρήξεις ηφαιστείων και πλημμύρες κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων χρόνων για να 
καταλήξει στη σημερινή του μορφή.

Οι πρώτοι χριστιανοί το αποίκησαν για να ζήσουν μια ασκητική ζωή, αλλά κυρίως για να βρουν καταφύγιο από τους εχθρούς τους (Πέρσες, Ρωμαίοι, Άραβες, Μογγόλοι...). Για τη 
διαμονή τους δημιούργησαν τις ξακουστές λαξευτές κατασκευές της περιοχής. Δεν σκάλισαν στους βράχους μόνο εκκλησίες και παρεκκλήσια αλλά ολόκληρα υπέργεια και υπόγεια 
οικιστικά συγκροτήματα προορισμένα να φιλοξενήσουν χιλιάδες ανθρώπους. Οι κατασκευές αυτές, που κάποιες φτάνουν σε βάθος και δέκα επιπέδων κάτω από τη γη, περιλαμβάνουν 
εγκαταστάσεις όπως κουζίνες, αποθήκες, κοιτώνες, ακόμα και στάβλους και νεκροτομεία, και σε συνδυασμό με βαθιά φρεάτια εξαερισμού παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. 
Η ηφαιστειακή πέτρα προσφέρει και καλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Το καλοκαίρι τα καταλύματα αυτά παραμένουν δροσερά ενώ το χειμώνα η θερμοκρασία εντός τους 
δεν πέφτει δραματικά. Επίσης, οι διάδρομοι μπορούσαν να φραγούν με μεγάλες πέτρες σε περίπτωση ανάγκης.
Θα συνεχίσουμε με το ναό του Νικηφόρου Φωκά και την Κοιλάδα των Σπαθιών. Ακολουθεί η ιερή πόλη της Καισαρείας, έδρα της επισκοπής του Αγ. Βασιλείου. Ελεύθερος χρόνος 
στην Κλειστή Αγορά της πόλης εντός των Βυζαντινών Τειχών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ ελάτε προαιρετικά μαζί μας σε μια χορευτική τελετή του τάγματος των 
Δερβίσηδων.

● Ιωνία ● Φρυγία ● Λυδία  ● Λυκαονία
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4η Ημέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ  - ΣΙΝΑΣΟΣ - ΠΟΛΙΤΈΙΑ ΠΈΡΙΣΤΡΈΜΜΑΤΟΣ - ΜΈΛΑΝΘΟΣ 
ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΑΡΒΑΛΗ - ΥΠΟΓΈΙΑ ΠΟΛΗ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ  (190 χλμ.)  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε νωρίς το πρωί με πρώτη στάση την ελληνική Σινασό με 
τον Ι. Ν. των Αγ. Κωνσταντίνου και Έλένης και τις μοναδικές κατοικίες με τις Ελληνικές 
επιγραφές. Αναχωρούμε για να προσκυνήσουμε την ιερή μοναστική πολιτεία του 
Περιστρέμματος. Κατεβαίνοντας την ηφαιστειακή κοιλάδα και ακολουθώντας τον 
Μέλανθο ποταμό επισκεπτόμαστε τις ιερές μονές. Ακολουθεί ο Ι. Ν. του Αγ. Γρηγορίου  του 
Θεολόγου στην Καρβάλη. Επίσκεψη στην υπόγεια πόλη της Μαλακοπής, την πιο γνωστή 
από τις 200 της περιοχής! Οι υπόγειες πολιτείες χρησιμοποιήθηκαν από τους Έλληνες και 
τους Τούρκους της εποχής, ως καταφύγιο και αποθηκευτικός χώρος. Το 1907 ο Γάλλος 
Ιησουίτης λόγιος π. Ζερβανόν ανακάλυψε μια από αυτές τυχαία, βλέποντας μια τρύπα 
στο έδαφος, την οποία κατέβηκε με προσοχή και έπειτα διαπίστωσε ότι πρόκειται για μια 
κατακόμβη με πολλά επίπεδα. Από το 1922 μέχρι το 1960 αυτές ξεχάστηκαν μέχρι που 
σήμερα πήραν ζωή με τις τουριστικές επισκέψεις. Κλείνουμε την τελευταία μας ημέρα στο 
Προκόπι με επίσκεψη στον ναό των Αγ. Θεοδώρων. Το βράδυ έχουμε άλλη μια πρόταση για 
προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση με τοπικούς παραδοσιακούς χορούς. 

5η Ημέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ - ΣΙΛΗ - ΛΥΚΑΟΝΙΑ - ΑΝΤΙΟΧΈΙΑ ΠΙΣΙΔΙΑΣ - ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ  540 χλμ.  
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και δια μέσου Ικονίου φτάνουμε στην Σίλη, μία από τις σημαντικότερες πόλεις του Ελληνισμού στην περιοχή της Λυκαονίας όπου βρίσκεται ο Ι. Ν. των 
Αρχαγγέλων, θεμελιωμένος από την Αγ. Ελένη. Συνεχίζοντας την πορεία μας αφήνοντας πίσω την Λυκαονία φτάνουμε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, τόπο στον οποίο έφτασε ο Απ. 
Παύλος προερχόμενος από την Κύπρο. Ήταν μια αρχαία πόλη παρά τη μεθόριο της Φρυγίας και Πισιδίας της οποίας τα ερείπια απεκάλυψαν ο Αρουντέλ και ο Ότο φον Ρίχτερ εντός της 
σημερινής πόλης, Γιάλοβα του Βιλαετίου Χαμινταμπάντ της Τουρκίας. Χτίστηκε επί ιερού χώρου φρυγιακού αδύτου στη δεξιά όχθη του αρχαίου χειμάρρου Ανθίου από τον Σέλευκο τον 
Νικάτορα πριν το 280 π.Χ. Επί ρωμαϊκής περιόδου απετέλεσε «ελεύθερη πόλη» (189 π.Χ.). Ήταν μια καθαρά ελληνική πόλη που διατηρούσε όλες τις παραδόσεις, ήθη και έθιμα παρότι 
βρισκόταν πλησίον Φρυγών με μικτό πληθυσμό και πολλούς ιουδαίους. Θα μπούμε στον αρχαιολογικό χώρο όπου θα θαυμάσουμε την Ελληνιστική, Ρωμαϊκή και Βυζαντινή πόλη. Άφιξη 
αργά το απόγευμα  στο βυζαντινό Ακρόϊνο (Αφιόν Καραχισάρ). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.Περιποιημένα καλόγουστα μαγαζιά θα μας εντυπωσιάσουν. Ώρα για υπέροχα 
σουβενίρ και είδη λαϊκής τέχνης. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στη Κατάνια.

6η Ημέρα: ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ - ΟΥΣΑΚ - ΤΗΜΈΝΟΥ ΘΥΡΑΙ - ΣΑΡΔΈΙΣ - 
ΣΜΥΡΝΗ  (330 χλμ. )
Πρωινό στο ξενοδοχείο και παίρνουμε το δρόμο για το Ουσάκ, την πόλη που οι αρχαίοι 
ονόμαζαν Τημένου Θύραι. Μικρή στάση για καφέ και προαιρετική επίσκεψη στο μικρό 
αλλά εκπληκτικό μουσείο που θα μας ξεναγήσει στο παρελθόν της αρχαίας Λυδίας και στην 
Αρχαία  και Βυζαντινή Παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή. Δια μέσου Φρυγίας φτάνουμε 
στην αρχαία Λυδία και στην σημαντικότερη πόλη της, τις Σάρδεις την πόλη του βασιλιά 
Κροίσου. Ήταν χτισμένη στο «Σαρδιανό πεδίο», την πεδιάδα δηλαδή που εκτείνεται 
ανάμεσα στο όρος Τμώλον και τον Έρμο ποταμό και διαρρεεται από τον περίφημο Πακτωλό 
ποταμό. Η θέση της αυτή ήταν τέτοια, ώστε να αποτελεί σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο 
δρόμων που οδηγούσαν προς όλες τις κατευθύνσεις της Μ. Ασίας και πήγαιναν προς την 
Αρμενία, τη Μεσοποταμία, την Περσία. Απείχε από την παραλία 100 περίπου χιλιόμετρα και 
εκτός από τη σημαντική συγκοινωνιακή θέση της, διέθετε και ακρόπολη, που ονομαζόταν 
Ύδη. Οι επαφές της με διάφορες χώρες μαρτυρούνται από τα διάφορα ευρήματα που 
έφεραν στο φως οι έρευνες στην περιοχή. Τα συμπεράσματα από τα ευρήματα αυτά 
δείχνουν ότι οι επαφές των κατοίκων των Σάρδεων ήταν διάφορες, εμπορικές, πολιτιστικές 
και καλλιτεχνικές και σε εποχές αρκετά παλιές, ήδη από τους μυκηναϊκούς χρόνους. Θα 
δούμε τον Πακτωλό ποταμό και θα περπατήσουμε στον αρχαιολογικό χώρο με περίφημο 
ναό της Αρτέμιδος  και το Γυμνάσιο.
Συνεχίζοντας φτάνουμε στην τελευταία μας στάση, την πόλη της Σμύρνης. 

7η Ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΈΦΈΣΟΣ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ - ΑΓΟΡΑ
Μετά Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε την ημέρα μας με περιήγηση στη γοητευτική παραθαλάσσια πόλη τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας. Θα βρεθούμε στην παλιά εναπομείνασα 
ελληνική συνοικία με τις γραφικές οικίες και θα περπατήσουμε στην ιστορική παραλία. Θα επισκεφτούμε την πλατεία Κονάκ, την καρδιά της πόλης με τον Πύργο του ρολογιού που 
αποτελεί σύμβολο για την Σμύρνη. Στη συνέχεια θα δούμε το Χισάρ Τζαμί, το παλαιότερο τζαμί της πόλης που χρονολογείται από το 1592, θαυμάζοντας την αυλή με το σιντριβάνι, 
τους επτά τρούλους και την καταπληκτική διακόσμηση στο εσωτερικό του Ναού. Έπειτα θα ανέβουμε στο <<Βελούδινο κάστρο>> το Καντιφέ-Καλέ που χτίστηκε στα χρόνια του Μέγα 
Αλέξανδρου και λέγεται πως ήταν δώρο του μεγάλου Μακεδόνα στρατηλάτη στους κατοίκους της περιοχής για την υποστήριξή τους στον πόλεμο εναντίον των Περσών. Αμέσως μετά 
θα επισκεφτούμε το Κουλτούρ-παρκ μια τεράστια έκταση πρασίνου που προσδιορίζει τα όρια της πυρολυμένης το 1922 παλιάς ελληνικής συνοικίας. Η Σμύρνη ιδρύθηκε το 3000 π.Χ. 
και στην περιοχή αυτή άκμαζε το ελληνικό στοιχείο για αιώνες μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων το 1922. Τα συναισθήματα που προκαλεί αυτή η πόλη 
είναι έντονα γιατί όλοι ξέρουμε από την ιστορία ή από τους παππούδες μας τι έχει συμβεί εδώ.
Έπόμενη μας επίσκεψη θα είναι η αρχαία Έφεσος μία από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Θα περπατήσουμε δια μέσου του αρχαίου Πρυτανείου και του ναού της 
Εστίας και δια μέσου της Μαρμάρινης Οδού θα φτάσουμε στην βιβλιοθήκη του Κέλσου. Στο μεγάλο Θέατρο θα θυμηθούμε τις αρχαίες τραγωδίες και την παρουσία του απ. Παύλου. 
Αμέσως μετά θα μεταβούμε στο θέρετρο του Κουσάντασι (Νέα Έφεσος), που φημίζεται για την αγορά με τα πολυάριθμα καταστήματα και μικρά μαγαζιά με πολύ χαμηλές τιμές. 
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και ξεκούραση. Επιστροφή στην Σμύρνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, οπότε μετά το δείπνο, με την 
καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής, μπορείτε να κάνετε μια ωραία βόλτα στην ιστορική και κοσμοπολίτικη προκυμαία της πόλης.

8η Ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νωρίς το πρωί, θα πάρουμε το πρωινό μας και θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές για την πτήση επιστροφής.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Σμύρνη - Παράλια Μικράς Ασίας

5
ημέρες

 Σμύρνη, γεμάτη εικόνες και συναισθήματα. Τόσο πολλές και τόσο αντιθετικές μεταξύ τους, που είναι σαν να συμπυκνώνεται εδώ πέρα 
όλο το «είναι» της Τουρκίας, ακριβώς στο σημείο εκείνο όπου η Δύση συναντά την Ανατολή. Και έχει κι απ’ τα δύο. Και Δύση, και Ανατολή. Κι έχει 
και λίγη... Ελλάδα, παρόλο που αυτό δεν το καταλαβαίνεις για κανένα λόγο αν δεν πας διαβασμένος ή αν δεν «κρατάς» από εδώ. Θυμίζει λίγο τη 
Θεσσαλονίκη. Ολόκληρη βλέπει τη θάλασσα, ο κόσμος της κινείται σε πιο χαλαρούς ρυθμούς απ’ ό,τι στην Κωνσταντινούπολη, την ίδια στιγμή που 
προσφέρει όλα τα καλά της Πόλης. 
 Εδώ κυκλοφορείς άνετα, τρως πολύ, καλά και φθηνά, πιάνεις κουβέντα με τον κόσμο, κάνεις αγορές (κατόπιν σκληρών διαπραγματεύσεων) 
στο τεράστιο υπαίθριο παζάρι της, που η έκτασή του είναι όσο πενήντα γήπεδα ποδοσφαίρου. Καφέ, ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια γεμάτα κόσμο, 
άλλοι βολτάρουν με ποδήλατα και άλλοι με τα πόδια, άλλοι ψαρεύουν και άλλοι σηκώνουν χαρταετούς. Φωτογραφίες μπροστά στα σπουδαία 
μνημεία, αγάλματα και γλυπτά της παραλίας, σέλφι με φόντο το ηλιοβασίλεμα, πικνίκ, αυτοσχέδιες μουσικές και μπύρες στα γρασίδια. 
 Όλοι είναι εδώ. Όλοι απολαμβάνουν την πόλη, κάτοικοι και επισκέπτες. Όλοι χαζεύουν το Αιγαίο και το κόκκινο σημαδάκι που βουτάει 
στη θάλασσα μέχρι να σκοτεινιάσει εντελώς και η κίνηση να μεταφερθεί πιο μέσα, στα στενά και στους κεντρικούς δρόμους της ωραίας γειτονιάς, 
που το πρωί είναι γεμάτοι εμπορικά καταστήματα και το βράδυ, φαγάδικα, καφέ και μπαρ. Γεμάτη φοιτητές, η Σμύρνη έχει ζωή όλες τις ημέρες 
και τις νύχτες της εβδομάδας. Έχει εστιατόρια και ταβέρνες γεμάτες κόσμο μέχρι αργά, έχει κάτι για τον καθένα. Σαν και ‘δω. Μια γειτονιά είμαστε 
άλλωστε!
 Στο πρόγραμμά αυτό, δεν θα μείνουμε μόνο στην υπέροχη Σμύρνη. Τα μέρη που θα επισκεφτούμε θα σας γεμίσουν με μοναδικές εικόνες, 
ιστορία, ελληνικό στοιχείο και φύση. Φέτος είναι ευκαιρία να κάνετε αυτό το ταξίδι ξεκούραστα και με μικρότερο κόστος γιατί η Aegean αποφάσισε 
να ενώσει την Θεσσαλονίκη με τη Σμύρνη με απευθείας πτήσεις, στις οποίες έχουμε εξασφαλίσει θέσεις. Τα ξενοδοχεία μας είναι πολυτελή, στο 
κέντρο της πόλης και προσφέρουν δείπνο με τοπικές ανατολίτικες αλλά και διεθνείς γεύσεις. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι κράτηση και 
βαλίτσα..!

1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΣΜΥΡΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” στις 12.45 για να πάρουμε την πτήση για Σμύρνη. Άφιξη στο αεροδρόμιο “MENDERES” και κάνοντας 
μια πρώτη γνωριμία στη διαδρομή μας, πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο για τακτοποίηση στα δωμάτια. To ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης 
οπότε το βράδυ, με την καθοδήγηση του συνοδού μας, μπορείτε να κάνετε μια όμορφη βραδινή βόλτα, στην καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της πόλης.

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

3,10,17
 Αυγούστου

Αλησμόνητες πατρίδες 

2η Ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΔΈΛΙΟ - ΑΓΟΡΑ KEMERALTI 
Παίρνουμε πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε την περιήγηση της πόλης. Μια πόλη όπου ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του παρελθόντος, είναι εμφανής μέχρι σήμερα. Θα 
ξεκινήσουμε από το Μπαϊρακλί, την περιοχή όπου ιδρύθηκε η αρχαία Σμύρνη.  Στη συνέχεια θα οδηγηθούμε στο πολυτελές Κορδελιό, με τον όμορφο εμπορικό πεζόδρομο, θα 
φτάσουμε στη σύγχρονη «Μπλε Πόλη» (Mavi Sehir) και θα καταλήξουμε, περνώντας από το παλιό Στάδιο του Πανιωνίου στην Πούντα, για να κινηθούμε στην προκυμαία της Σμύρνης. 
Θα περιπλανηθούμε στα Σχοινάδικα, στο Παραλλέλι, στην Μπελαβίστα, θαυμάζοντας τα παλιά ελληνικά αρχοντικά. Στη συνέχεια μεταφορά στην πλατεία του Κονάκ, με σύμβολο τον 
Πύργο του Ρολογιού. Ελεύθερος χρόνος για να τον διαθέσετε στην απέραντη αγορά Kemeralti.

3η Ημέρα: ΗΜΈΡΗΣΙΑ ΈΚΔΡΟΜΗ ΠΑΜΟΥΚΑΛΈ - ΙΈΡΑΠΟΛΗ - ΝΈΚΡΟΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό, σας έχουμε 2 προτάσεις για τη σημερινή μέρα. Η πρώτη είναι να αξιοποιήσετε τη μέρα με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε στην μεγάλη αυτή πόλη. 
Η άλλη πρόταση είναι να μας ακολουθήσετε σε μια προαιρετική εκδρομή στο φημισμένο Παμούκαλε, το Φρούριο του Βαμβακιού, όπου τα ιαματικά λουτρά βρίσκονται σε ένα 
κατάλευκο σκηνικό από τρακεντίνη, εύκολα δικαιολογούν το όνομά του. Πρόκειται για ένα από τα θαυμαστά τουριστικά κέντρα της Τουρκίας, το οποίο λόγω της ιδιομορφίας και των 
θεραπευτικών ιδιοτήτων των θερμών πηγών με τα ασβεστούχα άλατα, από την αρχαιότητα προσέλκυε αμέτρητους επισκέπτες. Θα συνεχίσουμε φθάνοντας στην Ιεράπολη του θεού 
Απόλλωνα, όπου θα ξεναγηθούμε στην αγορά, στα λουτρά, στη νεκρόπολη και στο αρχαίο θέατρο. Θα δούμε επίσης το μαρτύριο του Φιλίππου, ένα ιερό αφιερωμένο στον Απόστολο 
o οποίος μαρτύρησε εκεί την εποχή του Δομιτιανού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ – ΠΈΡΓΑΜΟΣ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΑΣΚΛΗΠΙΈΙΟ - ΚΥΔΩΝΙΈΣ (ΑΙΒΑΛΙ)
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, αφήνουμε τη Σμύρνη και αναχωρούμε για την περίφημη Πέργαμο, όπου θα θαυμάσουμε την Ακρόπολη με τη φημισμένη Βιβλιοθήκη. 
Θα δούμε τη βάση του Βωμού του Δία, το Τέμπλο της Αθηνάς και τα ερείπια του ναού του Διονύσου. Ακολουθεί ξενάγηση στον χώρο του Ασκληπιείου, όπου λατρευόταν ο θεός της 
ιατρικής Ασκληπιός. 
 Συνεχίζουμε για το Αϊβαλί. Η πόλη, αποτέλεσε σύμβολο της προσφυγιάς του 1922. Σήμερα είναι ένα αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο, το οποίο διατηρεί ακόμα αρκετά από τα ελληνικά 
του στοιχεία. Αποτελεί, επίσης, το εμπορικό κέντρο της περιοχής μετά το Αδραμύττιο. Πολλοί από τους ηλικιωμένους κατοίκους της πόλης εξακολουθούν να μιλούν Ελληνικά, ενώ 
πολλά τούρκικα τεμένη είναι πρώην ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες. Χαρακτηριστικός είναι ο ωραίος αιγιαλός στο μυχό του που λεγόταν “Φάληρο”, με ωραία λουτρά, καθώς και το 
προάστιο “Γενιτσαροχώρι” όπου βρίσκονταν οι άλλοτε εσωτερικοί λιμένες Αγιά Παρασκευή και Πασαλιμάνι. Επιστροφή το απόγευμα στη Σμύρνη.

5η Ημέρα:  ΣΜΥΡΝΗ – ΑΡΧΑΙΑ ΙΩΝΙΑ - ΈΦΈΣΟΣ - ΚΙΡΚΙΤΖΈ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΑΓΟΡΈΣ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, οπότε ήρθε και η τελευταία μας μέρα. Η πτήση μας όμως είναι βραδινή οπότε έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεση μας. Μπορείτε να αξιοποιήσετε τον 
χρόνο σας στην ιστορική πόλη ή να μας ακολουθήσετε σε μια τελευταία προαιρετική εκδρομή. 
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 
επισκεφτούμε 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 αεροδρόμιο της Σμύρνης για την πτήση επιστροφής. Δεν είναι λίγα αυτά που είδαμε, ζήσαμε και αποτυπώσαμε στο μυαλό και στις φωτογραφίες μας, οπότε 
ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο υπέροχο ταξίδι..

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι

Διαμονή 

αποκλειστικά 

σε ΚΕΝΤΡΙΚΑ 

ξενοδοχεία 4* & 5*
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Μάλτα
ΝΈΟ 

ανανεωμένο
πλήρες

πρόγραμμα! 

4
ημέρες

4 ημέρες στο νησί που έχει πάντα ήλιο
Με απευθείας πτήσεις της Ryanair από Θεσσαλονίκη
 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. Πλούσια ιστορία, αξιοθέατα, φύση, 
νυχτερινή ζωή, γαστρονομία και καλά ξενοδοχεία. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα στο οποίο θα δείτε τα καλύτερα 
αξιοθέατα του νησιού και παράλληλα θα έχετε αρκετό ελεύθερο χρόνο να το απολαύσετε όπως εσείς επιθυμείτε.

Γνωρίστε τη Μάλτα μαζί μας γιατί προσφέρουμε….
• Νέο ανανεωμένο πλήρες πρόγραμμα
• δυνατότητα διαμονής σε 3 διαφορετικά ξενοδοχεία και στην καλύτερη περιοχή του νησιού την St. Julian’s στην 

κοσμοπολίτικη Paceville
• έμπειρο τοπικό συνοδό, ο οποίος πραγματοποιεί επανειλημμένα το ταξίδι στη Μάλτα
• Malta walking tour..περπατήστε μαζί μας στα σοκάκια της πόλης, στην αρχοντική Βαλέτα, στους κήπους Μπαράκα και 

νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων
• 2 μοναδικές θαλάσσιες εκδρομές στο νησί GOZO και στο BLUE LAGOON
• επίσκεψη στο Chocolate Factory
• έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων

• απευθείας εγγυημένες πτήσεις της RYANAIR

1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ - ΚΑΘΈΔΡΙΚΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ  
ΈΡΓΑ CARAVAGGIO - THE 3 CITIES : SENGLEA - VITTORIOSA - COSPICUA - NIGHT OUT
Συγκέντρωση στις 07.15 το πρωί στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ και γνωριμία με τον συνοδό μας , ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το 
συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει 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 

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

22,29
Ιουλίου

24
Ιουνίου

5,12,19
Αυγούστου

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι

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 του μεγάλου λιμανιού της Μάλτας (Grand Harbour) 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 Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια, τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές και θα δούμε τα κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, 
ταλαιπωρημένα κτίρια και τα φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την αύρα της θάλασσας. Ακόμη θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, 
τον πιο εντυπωσιακό ναό της Μάλτας, 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».
Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3 πόλεων - την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την 
μεγάλη πολιορκία του 1565 (The three cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι χτισμένα σε μια 
υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Από τις 
επάλξεις τους θα απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέτας και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία των 
εκτελέσεων και το σπίτι του δήμιου. Τελειώνοντας, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Η περιοχή που είναι το ξενοδοχείο σας, είναι ιδανική και για βραδινή βόλτα γιατί η Sliema και η St. Julian’s, σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, bar και club. 
Το Paceville, στην άκρη του St. Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα 
έμοιαζε με κορδέλα, διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες.

2η Ημέρα: ΈΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ - ΈΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΑ ΑΛΙ - ΛΟΦΟΣ ΡΑΜΠΑΤ - ΜΈΔΙΝΑ - ΣΙΩΠΗΛΗ ΠΟΛΗ - ATTARD - ΚΗΠΟΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στο γεωγραφικό κέντρο της Μάλτας. Η χώρα που δεν έχει μεγαλύτερη έκταση από τη Νάξο, έχει περίπου 480.000 κατοίκους και βρίσκεται στην 
πρώτη θέση σε πυκνότητα πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 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 επίσκεψη στην περίφημη Μεδινα. Αποκαλείται <σιωπηλή πόλη>, 
επειδή είναι οχυρωμένη σε ένα απόρθητο κάστρο και λόγω της μυστηριώδους περιβάλλουσας ατμόσφαιρας. Είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι Ιωαννίτες 
Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους κοντά στη θάλασσα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό του 1693. Όταν κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η παλιά μαλτέζικη αριστοκρατία εγκαταστάθηκε 
εδώ. Σήμερα, με προσεκτική συντήρηση και ελεγχόμενη αναπαλαίωση, προσπαθεί με τη βοήθεια και της Unesco να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ αρχιτεκτονική της, η οποία σε πολλές 
περιπτώσεις είναι συνδυασμένη με χαρακτηριστικά αραβικά στοιχεία. Είναι η πιο κομψή αλλά και η πιο ακριβή περιοχή της Μάλτας. Οι βαριές ολοσκάλιστες ξύλινες πόρτες των σπιτιών 
της ανοίγουν σπάνια. Η πόλη δεν έχει εμπορική ζωή και 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. Για το 
απόγευμα σας προτείνουμε να απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus από το 1950, να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα, που φημίζεται για το φρέσκο 
ψάρι και τις σούπες λαχανικών.

3η Ημέρα: GOZO ISLAND - BLUE LAGOON - COMINO - ΘΑΛΑΣΣΙΈΣ ΣΠΗΛΙΈΣ AHRAX & SANTA MARIA - MALTA LOCAL COOKING CLASS- ΈΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
(CHOCOLATE FACTORY)
Σήμερα σας έχουμε 2 ωραίες “θαλάσσιες” προαιρετικές εκδρομές

Η Μάλτα φημίζεται για τα κρασιά και την σοκολάτα και ακριβώς αυτά τα 2 μπορείτε να βρείτε εδώ. Αν επιθυμείτε κάποιος ειδικός μπορεί να σας δείξει για κάθε κρασί ποιο είδος 
σοκολάτα μπορεί να συνδυαστεί.
Το βράδυ, αν και πλέον έχετε μάθει τα μέρη, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε την Πλατεία Δημοκρατίας (Misrah Ir-Repubblika), για απεριτίφ και pastizzi στο Caffe 
Cordina.

4η Ημέρα: ΜΈΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΈΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Παίρνουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο και ήρθε η ώρα που αυτό το όμορφο καλοκαιρινό weekend break ήρθε στο τέλος του. Μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο 
για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

• Οδική / ακτοπλοϊκή εκδρομή στο νησί Gozo
Για να πάμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε 
με το λεωφορείο στο βόρειο λιμάνι και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Φτάνουμε και 
αρχίζουμε μια ωραία περιήγηση με το λεωφορείο. 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 στο νησί αυτό. Θα επισκεφθούμε το Ra-
bat, με το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη και τη σπηλιά όπου κατοικούσε η νύμφη 
Καλυψώ (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες). Ακόμη θα επισκεφθούμε το γραφικό 
ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

• Κρουαζιέρα 4 σε 1! GOZO ISLAND - BLUE LAGOON - COMINO - ΘΑΛΑΣΣΙΈΣ 
ΣΠΗΛΙΈΣ AHRAX & SANTA MARIA Εσείς που θέλετε να το ζήσετε πιο καλοκαιρινά 
με μικρά πλοιάρια και βουτιές σε καταγάλανα νερά ελάτε σε αυτή την εκδρομή! 
Μεταφερόμαστε με το λεωφορείο στο βόρειο λιμάνι της Μάλτας και μπαίνουμε 
στο καραβάκι για μια ωραία κρουαζιέρα σε απίθανα μέρη.Το απόγευμα σας 
προτείνουμε να γνωρίσετε ακόμα καλύτερα την μαλτέζικη γαστρονομία με επίσκεψη 
στο Εργοστάσιο σοκολάτας. 
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Δαλματία - Ντουμπρόβνικ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

πρόγραμμα! 

5
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

4,11,18,31
Αυγούστου

16
Ιουλίου

10
Σεπτεμβρίου

● Μαυροβούνιο 
● Μπούτβα

● Κότορ 
● Τρέμπινιε

● Ντουμπρόβνικ
● Στον 

● Κόρτσουλα 
● Nησί Μάρκο 

Πόλο 
● Lokrum Island.

To ταξίδι αυτό είναι από τα δημοφιλέστερα των δαλματικών ακτών γιατί είναι ιδιαίτερα μελετημένο 
ώστε σε διάστημα 5 ημερών, να καταφέρουμε να δούμε τα καλύτερα αξιοθέατα των μοναδικών αυτών 
περιοχών, έχοντας παράλληλα ελεύθερο χρόνο για να τα απολαύσουμε. Μια ολόκληρη μέρα στη 
διάθεσή μας στο «μαργαριτάρι» των δαλματικών ακτών, το Ντουμπρόβνικ και η εκδρομή στο «νησί του 
Μάρκο Πόλο» θα σας συναρπάσουν. Μεγάλο πλεονέκτημα επίσης του ταξιδιού, η ιδιαίτερα χαμηλή 
τιμή, με διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή.

1η Ημέρα: ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΤΙΡΑΝΝΑ - ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω της Εγνατίας οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και 
κατευθυνόμαστε προς Κρυσταλλοπηγή. Μετά τις διαδικασίες στα σύνορα και περνώντας από τις όχθες της λίμνης Οχρίδας με τα 
πεντακάθαρα νερά και την πλούσια πανίδα, συνεχίζουμε μέσω Πόγραδετς για την πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα, όπου 
φτάνουμε αργά το μεσημέρι. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με το μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως, έναν 
από τους μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, το κτίριο του Κοινοβουλίου, το αρχαιότερο τζαμί 
της Αλβανίας, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία με το έφιππο άγαλμα του Γεώργιου Καστριώτη, εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το 
προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του πανεπιστημίου. Συνεχίζοντας, κατευθυνόμαστε προς το μοναδικό Μαυροβούνιο (690 χλμ.).  
Άφιξη αργά το απόγευμα στην Ποντόριτσα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και χρόνος ελεύθερος.

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

3η Ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - GAME OF THRONES TOUR - LOKRUM ISLAND - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ - MOUNTAIN 
BUGGIES - DUBROVNIK CABLE CAR 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής».  Βρίσκεται υπό την προστασία της 
Unesco, χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και κληρονομιάς και φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη. 
Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνωστή για τα αξιόλογα μνημεία και τα υπέροχα τείχη, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της 
Μεσογείου. Θα ξεκινήσουμε με πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο και θα σταματήσουμε σε ένα υπερυψωμένο σημείο με εξαιρετική θέα στην παλιά πόλη και τα νησιά πέρα 
από τις ακτές.  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 Φραγκισκανικό  Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την 
εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης, αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. 

Στο κέντρο και στην παλιά πόλη υπάρχει μια εύθυμη καλοκαιρινή 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). Φυσικά και η παραλία σας περιμένει για μια βουτιά! 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.
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. 

Οδικά ταξίδια εξωτερικού 
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Για το μεσημέρι σας προτείνουμε μια υπέροχη δραστηριότητα που δεν χρειάζεται αθλητικές ικανότητες. Στο βουνό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πόλη επιβιβαζόμαστε στα 
mountain buggies 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 ξεκινούσε  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. 

Προτείνουμε επίσης να ανεβείτε με το τελεφερίκ έως την κορυφή του Srdj (www.dubrovnikcablecar.com), από όπου μπορείτε να δείτε όλη την παλιά πόλη, την Αδριατική και τα νησιά 
της. H θέα είναι μαγευτική και -αν δεν φυσάει πολύ- θα απολαύσετε έναν ωραίο καφέ με το Ντουμπρόβνικ στα πόδια σας. Η διαδρομή είναι μικρή, αλλά αξίζει τον κόπο. Το όχημα 
κινείται υπερβολικά αργά και κοντά στο έδαφος, οπότε, ακόμα κι αν φοβάστε τα ύψη, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα.
Αργά το απόγευμα και αφού είχαμε αρκετό χρόνο στην φημισμένη αυτή πόλη επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο όπου μας περιμένει δείπνο.

4η Ημέρα: ΣΤΟΝ - ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ (ΝΗΣΙ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια καλοκαιρινή προαιρετική εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα, αρχαία ελληνική αποικία. Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών 
δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, γνωστής για τα ποιοτικά κρασιά που παράγονται από τους αμπελώνες της περιοχής, όπου θα σταματήσουμε στο Στον, 
το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τείχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια και διασχίζοντας τη μήκους 60 χιλιομέτρων χερσόνησο, μια διαδρομή με 
εκπληκτική θέα σε ορισμένα σημεία της, φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ’ όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, στο νησί που διεκδικεί τη 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), με την 
πρωτεύουσά του να περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα, από κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί. Θα επισκεφτούμε τον επιβλητικό καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Μάρκου με την ομώνυμη πλατεία, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στα γραφικά στενά του νησιού, να θαυμάσετε την 
υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν, αλλά και να κάνετε μια βουτιά στα πεντακάθαρα νερά. 
Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, από δάση και βελανιδιές και αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας.

5η Ημέρα: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΑΛΒΑΝΙΑ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την επιστροφή μας. Μετά τις διαδικασίες στα σύνορα και τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην πόλη μας αργά το απόγευμα.

Αναχ. Ξενοδοχείo Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
Παιδιού Tιμή Μονόκλινο

16/7
4,11,18,31/8

10/9
LEOTAR 4* 245 1ο παιδί 95

2ο παιδί 185 350

περιλαμβάνεται πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) 
Η διαμονή στην Ποντγκόριτσα γίνεται στο ξενοδοχείο Philia 4* ή στο Oasis 4*

Ντουμπρόβνικ Τελεφερίκ

Kotor BayMountain Buggies

Ντουμπρόβνικ Τελεφερίκ
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Δαλματικές Ακτές

7
ημέρες

● Κότορ
● Ντουμπρόβνικ

● Σπλιτ 
● Τρογκίρ

● Λίμνες Πλίτβιτσε
● Ριέκα

● Οπάτια
● Τεργέστη

● Λιουμπλιάνα 
● Βελιγράδι

Μοναδικό φυσικό περιβάλλον, παραλίες, αξιοθέατα, γαστρονομία, κοσμοπολίτικη ζωή, φιλικοί άνθρωποι, ιστορία, 
γραφικές πόλεις, μεσαιωνικά κάστρα...μετά από αυτό το ταξίδι δεν ξέρεις ποιό είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο 
στις Δαλματικές ακτές. 

 Με την επιστροφή του προορισμού στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, το πρόγραμμα αυτό, ιδιαίτερα μελετημένο, 
προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα με προσοχή στη λεπτομέρεια και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Θα δούμε τα σημαντικότερα 
σημεία όλης της ακτογραμμής από το Κότορ έως την Οπάτια αλλά δεν θα μείνουμε εκεί. Ποιος δεν έχει ακούσει τον 
παράδεισο στις Λίμνες Πλίτβιτσε,Τεργέστη , την Λιουμπλιάνα και την τελευταία μας στάση, το Βελιγράδι. Οι θέσεις δεν 
είναι πολλές γιατί ιδιαίτερα φέτος υπάρχει μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών από όλα τα μέρη της γης, που επισκέπτονται 
αυτές τις υπέροχες περιοχές, οπότε μην χάνετε χρόνο, εξασφαλίστε τη θέση σας!

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

7,21
Αυγούστου

17,24
Ιουλίου

4,11
Σεπτεμβρίου

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΟΤΟΡ - ΤΡΈΜΠΙΝΙΈ (690χλμ)
Συνάντηση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για τις ακτές της Δαλματίας. Πρώτος μας σταθμός η  παλιά πόλη 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 ενός από τους πιο 
όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου, στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ όχι μόνο της Αδριατικής αλλά 
και της Νότιας Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από μεσαιωνικό τείχος μήκους περίπου 4,5 χιλιομέτρων που ξεκινά από τη θάλασσα και φτάνει ως την βραχώδη κορυφή της πόλης. 
θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς, το οποίο 
χρησιμοποιούσε και ο Ναπολέων Βοναπάρτης σαν θερινή κατοικία του. Συνεχίζουμε για την Βοσνία και την γραφική πόλη Τρέμπινιε όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση, 
δείπνο και χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην κεντρική πλατεία, όπου θα βρείτε καταστήματα, τοπική μουσική και καλή νυχτερινή ζωή. 

2η Ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - GAME OF THRONES TOUR - LOKRUM ISLAND - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ - 
MOUNTAIN BUGGIES - DUBROVNIK CABLE CAR 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής».  Βρίσκεται υπό την προστασία της 
Unesco, χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και κληρονομιάς και φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη. 
Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνωστή για τα αξιόλογα μνημεία και τα υπέροχα τείχη, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της 
Μεσογείου. Θα ξεκινήσουμε με πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο και θα σταματήσουμε σε ένα υπερυψωμένο σημείο με εξαιρετική θέα στην παλιά πόλη και τα νησιά πέρα 
από τις ακτές.  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 Φραγκισκανικό  Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την 
εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης, αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. 

Στο κέντρο και στην παλιά πόλη υπάρχει μια εύθυμη καλοκαιρινή 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). Φυσικά και η παραλία σας περιμένει για μια βουτιά! 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.
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. 

Για το μεσημέρι σας προτείνουμε μια υπέροχη δραστηριότητα που δεν χρειάζεται αθλητικές ικανότητες. Στο βουνό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πόλη επιβιβαζόμαστε στα 
mountain buggies 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 ξεκινούσε  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. 

Προτείνουμε επίσης να ανεβείτε με το τελεφερίκ έως την κορυφή του Srdj (www.dubrovnikcablecar.com), από όπου μπορείτε να δείτε όλη την παλιά πόλη, την Αδριατική και τα νησιά 
της. H θέα είναι μαγευτική και -αν δεν φυσάει πολύ- θα απολαύσετε έναν ωραίο καφέ με το Ντουμπρόβνικ στα πόδια σας. Η διαδρομή είναι μικρή, αλλά αξίζει τον κόπο. Το όχημα 
κινείται υπερβολικά αργά και κοντά στο έδαφος, οπότε, ακόμα κι αν φοβάστε τα ύψη, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα.
Αργά το απόγευμα και αφού είχαμε αρκετό χρόνο στην φημισμένη αυτή πόλη επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο όπου μας περιμένει δείπνο.

Με διαμονή 

στης καλύτερες - 

ακριβότερες πόλεις 

και οχι σε μακρινά 

ξενοδοχεία
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3η Ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί) χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε στις 
αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία, θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας καθώς και ένας δημοφιλής παραθεριστικός 
προορισμός με άριστη τουριστική υποδομή. Συνεχίζουμε για το Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης της πόλης, θα επισκεφθούμε 
το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην 
πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διασημη Ριβα για καφέ η φαγητό. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η Ημέρα: ΛΙΜΝΈΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΈ - ΡΙΈΚΑ - ΟΠΑΤΙΑ
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για έναν επίγειο παράδεισο το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα φυσικό συγκρότημα από 16 λίμνες σε διαφορετικό υψόμετρο, οι οποίες επικοινωνούν 
με μια σειρά καταρρακτών. Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που αφήνουν άναυδο τον επισκέπτη. 
Αφού τελειώσουμε την περιήγηση μας στο υπέροχο αυτό φυσικό πάρκο κατευθυνόμαστε προς το σημαντικότερο λιμάνι της Κροατίας την Ριέκα, που αποπνέει την αύρα της 
Αυστροουγγαρίας. Επόμενη και τελευταία στάση η φημισμένη Οπάτια, χτισμένη στο βορειοανατολικό άκρο της γνωστής, μεγάλης χερσονήσου της Ίστρια και πνιγμένη μέσα σε 
κήπους κυρίως από ροδοδάφνες και μπουκαμβίλιες. Από τα πλέον φημισμένα τουριστικά θέρετρα η ΟΠΑΤΙΑ όπου τα στενά σοκακια, τα παλιά σπίτια με τις καμινάδες και η μυρωδιά 
της μπουκαμβίλιας, δίνουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Δεν είναι τυχαίο οτι φιλοξενούσε πάντα υψηλά ιστάμενους βασιλείς όπως ο Γκούστα Μέλερ και η Ισιδώρα Ντουκάν.Θα 
απολαύσουμε ένα πανέμορφο τοπίο με πολυτελή αρχοντικά κτίρια της δυναστείας των Αψβούργων και θα καταλήξουμε μετά από μια ωραία διαδρομή στην κοσμοπολίτικη παραλία. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
Σήμερα, μια μοναδική προαιρετική εκδρομή μάς περιμένει . Θα ξεκινήσουμε για την 
πρωτεύουσα της Σλοβενίας, την παραμυθένια Λιουμπλιάνα. Θα περιηγηθούμε στην  
καρδιά του ιστορικού κέντρου, θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα γραφικά σοκάκια 
θαυμάζοντας τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα , τα μεσαιωνικά κτίρια και τον ποταμό 
Λιουμπλιάνιτσα που τη διασχίζει. Η πόλη αγκαλιάζεται από το μεσαιωνικό κάστρο του 
11ου αι. και στα στενά της εντυπωσιάζουν το Δημαρχείο, ο καθεδρικός του Αγ. Νικολάου, 
η πλατεία Συνεδρίου και τα Πανεπιστήμια.  Εξερευνώντας την πλατεία Πρέσερεν, του 
εθνικού ποιητή της Σλοβενίας, ο επισκέπτης μαγεύεται από τους ήχους των βιολιών, 
φωτογραφίζεται στη γέφυρα των Δράκων και κλειδώνει τον έρωτά του, στη γέφυρα της 
αγάπης. Αφού απολαύσουμε μια σοκολατένια τούρτα, το λεγόμενο «φιλί της Λιουμπλιάνα» 
αποχαιρετούμε την μικρή μαγευτική πόλη, που ακροβατεί με χάρη ανάμεσα στο παλιό και 
το νέο και αναχωρούμε για την αρχόντισσα της ΒΑ Ιταλίας , την Τεργέστη. Η περιήγηση 
στην πόλη, ξεκινάει με τον ελληνορθόδοξο ναό του Αγ. Νικολάου, θα περάσουμε από το 
canal grande στην καρδιά του Borgo Teresiano, θα δούμε το ρωμαϊκό αμφιθέατρο για να 
καταλήξουμε στην Piazza Unita d’Italia, σε μία από τις μεγαλύτερες πλατείες της Ευρώπης 
με θέα τη θάλασσα. Γύρω από την πλατεία βρίσκονται επτά κτήρια – στολίδια, από το 
1780 και έπειτα, τα οποία αποτελούν έργα μεγάλων αρχιτεκτόνων της εποχής και σήμερα 
στεγάζουν διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Τα παλάτια Stratti, Model, Pitteri, Vanoli, Lloyd 
και το παλάτι των Αυστριακών Υπολοχαγών, μαζί με το Δημαρχείο, προκαλούν το θαυμασμό 
του επισκέπτη. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τον καφέ σας σε ένα από τα ιστορικά 
καφέ του κέντρου, τα οποία διατηρούν τον χαρακτήρα που είχαν όταν πρωτοάνοιξαν τις 
πόρτες τους τον 18ο αιώνα, διακοσμημένα σε κεντροευρωπαϊκό στυλ, επηρεασμένα από 
την κυριαρχία της Μαρίας Θηρεσίας και της αυτοκρατορίας των Αψβούργων.

6η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ (560 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι. Άφιξη και επίσκεψη στο φρούριο Καλεμέγκνταν χτισμένο στη συμβολή των ποταμών 
Δούναβη και Σάββα. Θα δουμε επίσης τον Πύργο Nebojsa, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου, τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή  την πλατεία 
Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος στη 
Λευκή Πόλη όπως αποκαλείται το Βελιγράδι.

7η Ημέρα: ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ (625χλμ)
Πρωινό και σύντομη περιήγηση στην γραφική και ιστορική πρωτεύουσα της Σερβίας. Δεν θα παραλείψουμε και  επίσκεψη στον Άγιο Σάββα τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των 
Βαλκανίων. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας, γεμάτοι εικόνες, εμπειρίες, νέους φίλους και πλέον σίγουροι πως η “επένδυση” που 
κάναμε σε χρόνο και χρήματα ήταν 100% αποδοτική!

Αναχ. Ξενοδοχείo Διατροφή Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή 
σε Τρίκλινο

Τιμή
Παιδιού

Tιμή σε 
Μονόκλινο

17,24 Ιουλίου
7,21 Αυγούστου

4,11 Σεπτεμβρίου

Trebinje : Leotar 4* 
Split : Split Inn By President 4*

Opatia : Gardenia 3*
Belgrade : Jump Inn 4*

Πρωινό καθημερινά και 3 δείπνα 
(2 στο Tρέμπινιε και 1 στο Βελιγράδι). 475 460 295 780



42|

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ

5 Πρωτεύουσες 

ΝΈΟ 
ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

7
ημέρες

διαμονή μόνο σε ξενοδοχεία 4* 
δώρο δείπνο στο ξενοδοχείο Jump Inn 4* στο Βελιγράδι

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή και περνώντας από πανέμορφα τοπία, 
φτάνουμε στην πανέμορφη Βουδαπέστη αργά το βράδυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Πόλεις μεγάλες, αμέτρητα αξιοθέατα, ιστορία, υπέροχη φύση, γαστρονομία, πολλές επιλογές 
διασκέδασης, παλάτια, μουσεία, πάρκα και 5 διαφορετικές χώρες, όλες σε ένα ταξίδι!

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

7,21
Αυγούστου

17,24
Ιουλίου

4,11
Σεπτεμβρίου

2η Ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΈΣΤΗ - ΒΟΥΔΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, το Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά 
Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 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 Αγίας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του 
Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Η βόλτα μας θα καταλήξει στην κεντρική αγορά της οδού 
Βάτσι Ούτσα. Tο βράδυ ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετική ρομαντική κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσουμε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης με τον καλύτερο τρόπο.

3η Ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΠΡΑΓΑ - ΚΈΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΈΙΑ - ΜΑΥΡΟ ΘΈΑΤΡΟ
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. Το βράδυ θα κάνουμε μια βόλτα στην κεντρική πλατεία, για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. Αν επιθυμείτε ελάτε προαιρετικά μαζί μας σε μια φημισμένη παράσταση στο περίφημο Μαύρο Θέατρο της Πράγας.

4η Ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - PRAGUE BY NIGHT
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. Εδώ θα βρεθείτε αρκετές φορές και θα 
καταλάβετε αμέσως τους λόγους! Θα δούμε στη βόλτα μας όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως αυτό του 
Κίνσκι, την επιβλητική βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και 
της Έυας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε την Εβραϊκή συνοικια με την παλια και τη νέα 
συναγωγη, 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 Πράγας και το επιβλητικό κτίριο, το οποίο στεγάζει το μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας. Λίγος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελάτε 
προαιρετικά μαζί μας σε μια ιδιαίτερη νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης, πριν τη 
βραδινή σας βόλτα στο κέντρο. Θα ξεκινήσουμε με την περιοχή του Πανκρατς, περνώντας από τη γέφυρα των 
αυτοκτονιών, βλέπουμε το “σπίτι που χορεύει” και τη μοναδική ορθόδοξη εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου. Ανηφορίζουμε προς την καστρούπολη στην οποία θα ξεναγηθούμε την επόμενη μέρα, περνάμε 
τη γέφυρα του Τσεχ και καταλήγουμε στην κεντρική πλατεία με το αστρονομικό ρολόι. Πλέον ο χρόνος είναι 
στη διάθεσή σας για να κάνετε ότι επιθυμείτε. Ο συνοδός μας είναι εκεί για κάθε  απαραίτητη πληροφορία.

5η Ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΥ – ΒΑΡΥ – ΒΙΈΝΝΗ
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.

Highlights! 
• Μια βόλτα στην μποέμ περιοχή του Βελιγραδίου, την περίφημη Skadaelija.
• Απολαύστε τον καφέ σας με φόντο την Όπερα της Βιέννης. Υπέροχα καφέ όπως το “Mozart Café” ή το “Aida Café”. Και φυσικά μην 

παραλείψετε τις μοναδικές  πάστες  Esterhazy torte ή Sacher Torte.
• Το κοινοβούλιο στην Βουδαπέστη και  η κρουαζιέρα κατά μήκος του Δούναβη απολαμβάνοντας την φωταγωγημένη πανέμορφη πόλη.
• Το μαύρο θέατρο και την υπέροχη πλατεία με το αστρονομικό ρολόι στην Πράγα.
• Την υπέροχη πλατεία με τα αμέτρητα καφέ και εστιατόρια στην Μπρατισλάβα.
• Μια βόλτα στο New York Cafe και μια περιήγηση με το ‘Hop Pn - Hop off’ λεωφορείο για να θαυμάσεις τα τοπία της Βουδαπέστης.
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6η Ημέρα: ΒΙΈΝΝΗ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΓΈΙΤΟΝΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, με το συνοδό μας. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα 
κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών της 
νεότερης περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου 
των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό 
συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι 
από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτιβκιρχε (εκκλησία του Τάματος). Θα περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου 
και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην κεντρική Πλατεία του Δημαρχείου. Χρόνος 
ελεύθερος στην μελωδική πόλη.
 

7η Ημέρα: ΒΙΈΝΝΈΖΙΚΑ ΔΑΣΗ – ΈΣΤΈΡΓΚΟΜ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΈΣ 
ΠΈΡΙΟΧΈΣ – ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ
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 επισκεφτούμε 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: ΒΈΛΙΓΡΑΔΙ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας, και αφού βεβαιωθούμε ότι δεν αφήσαμε τίποτα στα δωμάτια, αναχωρούμε για μια τελευταία περιήγηση για αυτό το ταξίδι, στην όμορφη πόλη του Βελιγραδίου. 
Αφού θαυμάσουμε τα υπέροχα τοπία της πόλης, παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής και με τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε το βράδυ στην πόλη μας, έχοντας μαζί μας τις 
καλύτερες των εντυπώσεων.

*Στις 30/07 το πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα λόγω της F1 στην Βουδαπέστη.
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Βουδαπέστη: Expo Fashion 4*
Πράγα: Holiday Inn Congress 4*

Βιέννη: Leonardo 4*
Βελιγράδι: : Jump Inn 4*

445 290 690

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό
Δώρο δείπνο στο ξενοδοχείο στο Βελιγράδι
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Βουκουρέστι - Καρπάθια  
Στα Βήματα του Δράκουλα ΝΈΟ 

ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

5
ημέρες

● Βουκουρέστι ● Σιμπίου ● Μπραν ● Μπρασόβ ● Σινάια ● Πύργος Δράκουλα

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

3,10,17, 24,31
Αυγούστου

13,20,27 
Ιουλίου

7,14,21 
Σεπτεμβρίου

Η οδική εκδρομή στη Ρουμανία αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία για τους λάτρεις των Βαλκανικών χωρών. 
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα γεμάτο πρόγραμμα στη χώρα της ιστορίας, των θρύλων και των παραμυθιών. 
Τα περίφημαμνημεία, οι μεσαιωνικές πόλεις, τα υπέροχα κάστρα, τα ιστορικά κέντρα τωνπόλεων, το μυστήριο του Κόμη Δράκουλα, τα 
ενδιαφέροντα μουσεία, τα πολυτελήξενοδοχεία, τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια και η κοσμοπολίτικη ζωή θα σας συνεπάρουν προσφέροντας 
μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία!

Έλάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί προσφέρουμε..
• νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
• ιδανικό συνδυασμό διανυκτερεύσεων για να γνωρίσετε με τον καλύτερο τρόπο τα πιο αξιόλογα αξιοθέατα αυτών των περιοχών 
• διαμονή μόνο σε ειδικά επιλεγμένα 4* ξενοδοχεία
• πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων αλλά παράλληλα ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας 
• καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες
• ελληνόφωνο τοπικό συνοδό και επίσημο ξεναγό
• Bucharest walking tour..περπατήστε με τον τοπικό συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων

• ειδικό έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για Προμαχώνα. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη

2η Ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΈΩΣ - ΣΙΜΠΙΟΥ (230 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με το 
υπαίθριο Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, φιλοξενώντας δείγματα αρχιτεκτονικής από κάθε μέρος της Ρουμανίας και 
απεικονίζει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στη Ρουμανία. Είναι το μεγαλύτερο πάρκο της χώρας, το οποίο από το 1936 αποτελεί μια τεράστια έκταση πρασίνου, όπου στη  βόλτα μας 
θα απολαύσουμε μια ανέμελη βόλτα και για όσους επιθυμούν και ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε 
μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε ακόμη το Ατενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, 
τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισιού και αφιερωμένη στους Ρουμάνους στρατιώτες που πολέμησαν στον 
Α‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν ξεκινούν όλες οι στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε
ακόμη το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. 
 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 - ΜΠΡΑΣΟΒ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (210 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη Σιμπίου, που αποτέλεσε πολιτιστική 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 περιτρυγιρισμένη με πέντε πύργους 
και το παλιό Δημαρχείο. Τελειώνοντας, θα επισκεφτούμε τη Σιγκισοάρα, τη γενέτειρα του Βλαντ 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 χτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασόβ, 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: ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΣΙΝΑΙΑ - ΠΑΛΑΤΙ ΠΈΛΈΣ
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 χτίστηκε 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 αποτυπώνει 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: ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

Αν δεν απολαμβάνετε την οδική διαδρομή, υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την αναχώρηση ή την επιστροφή αεροπορικώς με πτήση προς ή από Βουκουρέστι.
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Βουκουρέστι  
INTERNATIONAL 4* 

Σιμπίου  
GOLDEN TULIP 4*

 Μπρασόβ  
RAMADA BRASOV 4*

    Ημιδιατροφή 195 140 350



Κωνσταντινούπολη 
1000+1 Νύχτες

ALL 
INCLUSIVE

Το πληρέστερο πρόγραμμα για να δείτε τα περισσότερα αξιοθέατα της Πόλης και να έχετε αρκετό χρόνο για αγορές  
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. 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. 
Το πρόγραμμα που σας προσφέρουμε είναι ανανεωμένο και ειδικά σχεδιασμένο για τα νέα δεδομένα της ιστορικής Κωνσταντινούπολης, εσείς απλά 
ετοιμάστε βαλίτσα και απολαύστε ένα ταξίδι που δεν πρέπει να λείπει από τη λίστα σας….

1η Ημέρα: Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη – Πεζόδρομος του Πέραν, Πύργος του Γαλατά
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 γευτείτε 
τα φημισμένα παραδοσιακά σουτζουκάκια! Άφιξη αργά το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία μας. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε μια βόλτα με τη συνοδεία του αρχηγού μας στην υπέροχη πλατεία Ταξίμ και στην Αγία Τριάδα για να γνωρίσετε τη 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: Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ - Kadikoy - Κρεμαστή γέφυρα - Πριγκηπόννησα - Μονή Αγίου Γεωργίου
Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στο μοναδικό ανάκτορο του Ντολμά Μπαχτσέ, 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 

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

12,17,24,31
 Αυγούστου

13,20,27
 Ιουλίου

κήπους. Στο εσωτερικό του, θα θαυμάσετε τους τεράστιους πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από κρύσταλλο μπακαρά. 
Στη συνέχεια προαιρετικά, θα ξεκινήσουμε για την εκδρομή στην Πρίγκηπο, το μεγαλύτερο νησί της συστάδας των Πριγκιποννήσων. Διασχίζοντας την Κρεμαστή Γέφυρα φτάνουμε 
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. Σημαντικού ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά στο υψηλότερο σημείο της Πριγκήπου και η Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στα ξενοδοχεία μας και θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας για την μια βραδιά στην υπέροχη αυτή Πόλη.

3η Ημέρα: Κρουαζιέρα Βοσπόρου - Βλαχέρνα - Λόφος Πιερ Λοτί - Μινιατούρκ
Μετά το πρωινό, προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις δύο πλευρές της Πόλης, την Ευρωπαϊκή και την Ασιατική και  τις 
ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“γιαλί“) από μια διαφορετική οπτική γωνία. Τελειώνοντας την κρουαζιέρα μας, θα συνεχίσουμε με την επίσκεψή μας στον 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. Από εκεί θα πάρουμε τον δρόμο για την περιοχή Eyup και τον γνωστό Λόφο του Pierre Loti. Θα παραμείνουμε για λίγο να θαυμάσουμε την πανοραμική θέα 
στον Κεράτιο Κόλπο (Golden Horn) και να γευτούμε παραδοσιακό καφέ ή τσάι. Η πρόσβαση στο καφέ γίνεται είτε διασχίζοντας το ιστορικό κοιμητήριο του Εγιούπ είτε παίρνοντας το 
τελεφερίκ από το τέμενος του Εγιούπ. Το καφέ πήρε το όνομά του από τον Γάλλο ρομαντικό συγγραφέα Πιέρ Λοτί ο οποίος έζησε για πολλά χρόνια στο Εγιούπ και επισκεπτόταν συχνά 
το καφενείο αυτό. Είναι διακοσμημένο σήμερα με έπιπλα του 19ου αιώνα και με κεραμικά πλακάκια σε παραδοσιακά ισλαμικά σχέδια στους τοίχους. 
Θα καταλήξουμε στο Μiniaturk, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα μινιατούρας στον κόσμο το οποίο άνοιξε στις 2 Μαΐου 2003. Με έκταση 15.000 m² και συνολική έκταση 60.000 
τετραγωνικών μέτρων, εκθέτει 134 μοντέλα στο 1/25 του μεγέθους τους. (A small model of the big country!). Θεωρείται η “βιτρίνα” της Τουρκίας και περιλαμβάνει εστιατόρια, καφετέριες, 
καταστήματα με αναμνηστικά είδη, υπαίθρια παιδική χαρά, λαβύρινθο σκακιού, και πολλά άλλα που αξίζει να δείτε. Με 136 μοντέλα συνολικά, 60 από την Κωνσταντινούπολη, 63 από 
την Ανατολία και 13 από οθωμανικό έδαφος εκτός Τουρκίας, που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιάδες αρχιτεκτονικά έργα με βάση τη φήμη τους, δεν περιορίζεται στην Τουρκία και τον 
τουρκικό πολιτισμό. Μεταφέρει τις εμπειρίες ζωής της κοντινής γεωγραφίας, συμπεριλαμβανομένων των αξιών που δίνουν στην Ανατολία τον χαρακτήρα της. Από τη μία πλευρά, τα 
καραβανσεράι, τα κοινωνικά συγκροτήματα, οι γέφυρες, οι σταθμοί, οι προβλήτες, τα κάστρα, τα τείχη της πόλης, οι τάφοι, τα τζαμιά, οι εκκλησίες, οι συναγωγές, τα ανάκτορα, τα 
αρχοντικά, οι οβελίσκοι, τα μνημεία και τα γλυπτά, από την άλλη πλευρά, μοναδικοί φυσικοί σχηματισμοί από καμινάδες στο Pamukkale που επιλέχθηκαν από την σχολαστική δουλειά 
μιας ομάδας ειδικών.Επίσης, εκτίθενται δύο από τα επτά θαύματα των αρχαίων χρόνων, ο Ναός της Αρτέμιδος και το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, που χτίστηκαν στην Ανατολία 
και δεν υπάρχουν. Στο Miniaturk, όλα είναι τόσο πρωτότυπα που νιώθεις σαν να ταξιδεύεις σε όλη τη χώρα από ανατολή προς δύση, από βορρά προς νότο. Θα επιστρέψουμε στα 
ξενοδοχεία μας και θα έχετε στη διάθεσή σας το υπόλοιπο της ημέρας για μια βόλτα στην μαγευτική αυτή πόλη.

4η Ημέρα: Μπαλουκλί – Ζωοδόχος πηγή - ιστορικό κέντρο - Αγιά Σοφιά – Μπλε Τζαμί - Βυζαντινός Ιππόδρομος - Βασιλική Κιστέρνα - Σκεπαστή αγορά 
Καpali Carsi - Αιγυπτιακή αγορά
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για  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. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε μέσα από μια όμορφη – περιπατητική διαδρομή στο ιστορικό κέντρο και στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Θα 
ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. 
Με το νέο καθεστώς της Αγίας Σοφίας να ανοίξει το κτίριο για μουσουλμανικές προσευχές και να μετατραπεί σε τέμενος, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην ως τώρα είσοδό 
μας. Ισχύει πλέον ότι και σε κάθε τέμενος, δηλαδή είσοδος για τις γυναίκες με καλυμμένο το πρόσωπο, χωρίς παπούτσια, δεν επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στον γυναικωνίτη 
και η ξενάγηση πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο. Ο ναός αποτελεί μια πολιτιστική κληρονομιά για ολόκληρο τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να μην 
προκαλέσει η όψη του δέος σε κάθε επισκέπτη. Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας με 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 δούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, 
και σήμερα, χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της. Επόμενη στάση μας θα είναι μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, η Σκεπαστή αγορά 
(Kapali Carsi), 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 η καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά 
το σούρουπο, μέσα σε έναν κόσμο χρωμάτων και αρωμάτων από την Ανατολή. 

5η Ημέρα: Οικουμενικό Πατριαρχείο - Φανάρι - Μεγάλη του Γένους σχολή - Έπιστροφή
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 θα δούμε καθοδόν τη 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.

Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο Τιμή παιδιού Τιμή μονοκλ.

13,20,27 
Ιουλίου

12,17,24,31
 Αυγούστου

SANTA HILL SC  Ταξίμ - Tarlabasi Blv 219 185 175 265

 Riva 4* / Cartoon 4* Ταξίμ - πεζόδρομος 239 209 190 299

THE PEAK HOTEL & SPA 5* Ταξίμ - Tepebasi 285 250 200 399

BARCELO 5* Ταξίμ - πεζόδρομος 385 325 225 515
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5 ημέρες
4 διαν/σεις
Αναχώρηση 06:00



Κωνσταντινούπολη Express ΝΈΟ 
ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

 Κάθε Πέμπτη 
&

12 Αυγούστου

Η μαγεία, η κουλτούρα και ο ρομαντισμός που αποπνέει η Κωνσταντινούπολη, δεν περιγράφονται με λόγια. Με σημαντικά ιστορικά κτίρια, 
μνημεία, νέες αίθουσες τέχνης, μουσεία, πανέμορφα φυσικά τοπία και έντονη νυχτερινή ζωή, η «βασιλεύουσα» δε μοιάζει με καμιά άλλη 
πόλη. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει τη μαγεία που νιώθει κανείς όταν περπατά στη γέφυρα του Γαλατά. Καμία λέξη δε μπορεί να 
περιγράψει την αίσθηση του να χάνεσαι στα απέραντα παζάρια, τα γεμάτα αρώματα, γεύσεις και ήχους ή να απολαμβάνεις ένα χαλαρωτικό 
ατμόλουτρο σε ένα από τα παραδοσιακά χαμάμ. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη μοναδική!
Το πρόγραμμα που σας προσφέρουμε είναι ανανεωμένο και ειδικά σχεδιασμένο για τα νέα δεδομένα της ιστορικής Κωνσταντινούπολης, 
εσείς απλά ετοιμάστε βαλίτσα και απολαύστε ένα ταξίδι που δεν πρέπει να λείπει από τη λίστα σας….

Ταξιδέψτε μαζί μας στην Κωνσταντινούπολη γιατί….    
• Το πρόγραμμά είναι ανανεωμένο, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα της Πόλης, με άρτια κατανομή χρόνου, χωρίς περιττά χιλιόμετρα 
• Οι διαδρομές είναι ειδικά σχεδιασμένες για να αποφύγουμε αρκετές πολύωρες αναμονές στους δρόμους γιατί σε κάποια σημεία η 

κίνηση της Πόλης είναι μεγάλη 
• Χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα προσεγμένα πολυτελή λεωφορεία
• Ο συνοδός της εκδρομής είναι έμπειρος & γνώστης της ιστορικής Πόλης
• Προσφέρουμε διαμονή μόνο στην κεντρική πλατεία Ταξίμ, σε κατάλληλες τοποθεσίες 
• Προσφέρουμε επιλογές ξενοδοχείων 4* & 5*
• Η τιμή μας είναι τελική χωρίς κρυφές ή ανύπαρκτες χρεώσεις (checkpoint, “υποχρεωτικό” φιλοδώρημα, φόρο πόλης - διαμονής)
• Διοργανώνουμε εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη από το 1988

1η Ημέρα: Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη
Αναχωρούμε στις 22.00 το βράδυ 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. Άφιξη νωρίς το πρωί της 
επόμενης ημέρας στην Κωνσταντινούπολη.

2η Ημέρα: Βλαχέρνα – Ζωοδόχος Πηγή - Μπαλουκλί - Σκεπαστή Αγορά Kapali Carsi - Αιγυπτιακή αγορά - οδός Πέραν 
Θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με μια πρώτη γνωριμία με την πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θα επισκεφθούμε τον 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 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.. Επόμενη στάση μας θα είναι μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, η Σκεπαστή αγορά (Kapali Carsi), 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 η καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο, μέσα σε έναν κόσμο χρωμάτων και αρωμάτων από την Ανατολή.  Η διαδρομή μας θα ολοκληρωθεί με την τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας και χρόνο ελεύθερο για ξεκούραση. 
Για το υπόλοιπο της ημέρας, σας προτείνουμε μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή στην πλατεία Ταξίμ και στην Αγία Τριάδα με τη συνοδεία του αρχηγού μας για να γνωρίσετε τη 
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. 

3η Ημέρα: Ντολμά Μπαχτσέ - Κρουαζιέρα Βοσπόρου – Ιστορικό κέντρο - Αγιά Σοφία - Μπλε Τζαμί - Βυζαντινός Ιππόδρομος - Βασιλική Κινστέρνα
Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στο ανάκτορο του Ντολμά Μπαχτσέ, 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. Τελειώνοντας την κρουαζιέρα μας, θα κατευθυνθούμε μέσα από μια όμορφη – περιπατητική διαδρομή στο ιστορικό κέντρο 
και στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και 
Αρτέμιου. Με το νέο καθεστώς της Αγίας Σοφίας να ανοίξει το κτίριο για μουσουλμανικές προσευχές και να μετατραπεί σε τέμενος, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην ως τώρα είσοδό 
μας. Ισχύει πλέον ότι και σε κάθε τέμενος, δηλαδή είσοδος για τις γυναίκες με καλυμμένο το πρόσωπο, χωρίς παπούτσια, δεν επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στον γυναικωνίτη και η 
ξενάγηση πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο. Ο ναός αποτελεί μια πολιτιστική κληρονομιά για ολόκληρο τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να μην προκαλέσει η 
όψη του δέος σε κάθε επισκέπτη. Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας με 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 
δούμε 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. Επιστρέφουμε το απόγευμα στα ξενοδοχεία μας και έχετε χρόνο στη διάθεσή σας για μια ακόμα βόλτα 
στον Πεζόδρομο του Πέραν (δεν τον χορταίνεις ποτέ!).

4η Ημέρα: Οικουμενικό Πατριαρχείο - Φανάρι - Μεγάλη του γένους σχολή - Έπιστροφή
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 θα δούμε καθοδόν τη 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. 

Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία  Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο Τιμή παιδιού Τιμή μονοκλ.

Κάθε Πέμπτη και
12 Αυγούστου 

SANTA HILL SC Ταξίμ - Tarlabasi Blv 129 105 109 190

Riva 4* Ταξίμ - πεζόδρομος 145 115 119 210

THE PEAK HOTEL & SPA 5* Ταξίμ - Tepebasi 185 145 140 270

BARCELO 5* Ταξίμ - πεζόδρομος 210 165 155 210

● Κωνσταντινούπολη
● Πλατεία Ταξίμ

● Ντολμάμπαχτσε
● Κρουαζιέρα Βοσπόρου

● Σκεπαστή αγορά
● Βλαχέρνα 

● Μπαλουκλί
● Αγία Σοφία

● Ιστορικό κέντρο ● Οικουμενικό Πατριαρχείο
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4 ημέρες
2 διαν/σεις
Αναχώρηση 22:00
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Κλασική Κωνσταντινούπολη

ΝΈΟ 
ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

To δημοφιλέστερο πρόγραμμα γεμάτο ξεναγήσεις & αγορές 
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 Sul-
tanahmet, τα γεμάτα αρώματα, ή να απολαμβάνεις ένα χαλαρωτικό ατμόλουτρο σε ένα από τα παραδοσιακά χαμάμ.
Το πρόγραμμα που σας προσφέρουμε είναι ανανεωμένο και ειδικά σχεδιασμένο για τα νέα δεδομένα της ιστορικής και πολυκοσμικής 
Κωνσταντινούπολης.
Υπάρχουν διάφορα προγράμματα για την Πόλη, τα περισσότερα χωρίς πολλές επισκέψεις, γεμάτα επιπλέον χρεώσεις. Αυτό το πρόγραμμα 
είναι για εσάς που θέλετε πραγματικά να γνωρίσετε την Κωνσταντινούπολη, ακόμα και αν δεν είναι η πρώτη σας φορά. Φυσικά υπάρχει 
αρκετός χρόνος για αγορές και οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε.
Εσείς απλά ετοιμάστε βαλίτσα και απολαύστε ένα ταξίδι που δεν πρέπει να λείπει από τη λίστα σας..

Ταξιδέψτε μαζί μας στην Κωνσταντινούπολη γιατί..
• Το πρόγραμμά είναι ανανεωμένο, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα της Πόλης, με άρτια κατανομή χρόνου, χωρίς περιττά χιλιόμετρα 
• οι διαδρομές είναι ειδικά σχεδιασμένες για να αποφύγουμε αρκετές πολύωρες αναμονές στους δρόμους γιατί σε κάποια σημεία η 

κίνηση της Πόλης είναι μεγάλη 
• Χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα προσεγμένα πολυτελή λεωφορεία
• Ο συνοδός της εκδρομής είναι έμπειρος & γνώστης της ιστορικής Πόλης
• Προσφέρουμε διαμονή μόνο στην κεντρική πλατεία Ταξίμ, σε κατάλληλες τοποθεσίες 
• Προσφέρουμε επιλογές ξενοδοχείων 4* & 5*
• Η τιμή μας είναι τελική χωρίς κρυφές ή ανύπαρκτες χρεώσεις (checkpoint, “υποχρεωτικό” φιλοδώρημα, φόρο πόλης - διαμονής)

Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία  Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο Τιμή παιδιού Τιμή μονοκλ.

Κάθε Πέμπτη και
12 Αυγούστου 

SANTA HILL SC Ταξίμ - Tarlabasi Blv 165 135 130 215
Riva 4* Ταξίμ - πεζόδρομος 185 139 130 240

THE PEAK HOTEL & SPA 5* Ταξίμ - Tepebasi 225 185 175 315
BARCELO 5* Ταξίμ - πεζόδρομος 290 240 195 399

● Κωνσταντινούπολη
● Πλατεία Ταξίμ

● Ντολμάμπαχτσε
● Κρουαζιέρα Βοσπόρου

● Σκεπαστή αγορά
● Βλαχέρνα 

● Μπαλουκλί
● Αγία Σοφία

● Ιστορικό κέντρο ● Οικουμενικό Πατριαρχείο

• Διοργανώνουμε εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη από το 1988

1η Ημέρα: Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη – Πεζόδρομος του Πέραν, Πύργος του Γαλατά
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 γευτείτε τα φημισμένα παραδοσιακά σουτζουκάκια! Άφιξη αργά το απόγευμα στην 
Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα με την συνοδία του αρχηγού μας στην υπέροχη πλατεία Ταξίμ και στην Αγία Τριάδα 
για να γνωρίσετε τη 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: Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ - Kadikoy - Κρεμαστή γέφυρα - Πριγκηπόννησα - Μονή Αγίου Γεωργίου
Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στο μοναδικό ανάκτορο του Ντολμά Μπαχτσέ, 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 προαιρετικά, θα ξεκινήσουμε για την εκδρομή στην Πρίγκηπο, το μεγαλύτερο νησί της συστάδας των Πριγκιποννήσων. 
Διασχίζοντας την Κρεμαστή Γέφυρα φτάνουμε 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 ποδήλατα. Σημαντικού 
ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά στο υψηλότερο σημείο της Πριγκήπου και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια 
στα ξενοδοχεία μας και θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας για μια βραδιά στην υπέροχη αυτή Πόλη.

3η Ημέρα: Κρουαζιέρα Βοσπόρου – Αγία Σοφία - Μπλε Τζαμί - Βυζαντινός Ιππόδρομος - Βασιλική Κιστέρνα - Σκεπαστή Αγορά Kapali Carsi - 
Αιγυπτιακή αγορά
Μετά το πρωινό, προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις δύο πλευρές της Πόλης, την Ευρωπαϊκή και την Ασιατική καθώς και 
τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“γιαλί“) από μια διαφορετική οπτική γωνία. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε μέσα από μια όμορφη – περιπατητική διαδρομή στο ιστορικό 
κέντρο και στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου 
και Αρτέμιου. Με το νέο καθεστώς της Αγίας Σοφίας, να είναι ανοιχτό το κτίριο για μουσουλμανικές προσευχές και να μετατραπεί σε τέμενος, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην είσοδό 
μας. Ισχύει πλέον ότι και σε κάθε τέμενος, δηλαδή είσοδος για τις γυναίκες με καλυμμένο το πρόσωπο, χωρίς παπούτσια, δεν επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στον γυναικωνίτη και η 
ξενάγηση πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο. Ο ναός αποτελεί μια πολιτιστική κληρονομιά για ολόκληρο τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τρόπος  να μην προκαλέσει δέος 
σε κάθε επισκέπτη. Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας με 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 δούμε την 
Βασιλική Κινστέρνα, την μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και σήμερα, χρησιμοποιείται για κονσέρτα 
λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της. Επόμενη στάση μας θα είναι μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, η Σκεπαστή αγορά (Kapali Carsi), 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 η καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο, μέσα σε έναν κόσμο χρωμάτων και αρωμάτων από την Ανατολή.

4η Ημέρα: Πατριαρχείο – Φανάρι - Μεγάλη του Γένους σχολή - Παναγία Βλαχερνών - Έπιστροφή
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 θα δούμε καθοδόν τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και θα συνεχίσουμε 
με την επίσκεψή μας στον 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. Από εκεί, θα πάρουμε το 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 γεμάτοι ωραία βιώματα, αναμνήσεις, φωτογραφίες 
και νέους φίλους!

 Κάθε Πέμπτη 
&

12 Αυγούστου

4 ημέρες
3 διαν/σεις
Αναχώρηση 06:00
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Σμύρνη
Παράλια Μικράς Ασίας

ΝΈΟ 
ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

6
ημέρες

 Ένα ταξίδι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Ένα οδοιπορικό στις Κυδωνίες, στη Σμύρνη, στην Έφεσο, σε χώρους που σχετίζονται άμεσα με τους 
Έλληνες και τον ελληνικό πολιτισμό. Ένα ταξίδι που θα ξυπνήσει μνήμες και θα προκαλέσει συγκίνηση σε όσους το ακολουθήσουν. Σπουδαίοι 
αρχαιολογικοί χώροι, ναοί, κρυμμένες πολιτείες συνθέτουν μια ατμόσφαιρα νοσταλγίας για το ένδοξο παρελθόν που άφησε ατράνταχτες 
αποδείξεις για τους νεότερους. Για πρώτη φορά, η πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση μιας περιοχής της ευρύτερης λεκάνης της Μεσογείου 
με μνημεία που συμπυκνώνουν έναν σπουδαίο πολιτισμό. Με πολυτελές λεωφορείο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5*, δείπνα με τοπικές 
ανατολίτικες γεύσεις και ένα συνοδό που γνωρίζει τις περιοχές και την ιστορία καλύτερα και από τους ντόπιους! Εσείς το μόνο που έχετε να 
κάνετε είναι κράτηση και βαλίτσα..!

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - DUTY FREE - ΜΑΔΥΤΟΣ 
Συγκέντρωση το βράδυ της Δευτέρας στις 22.00 για να αναχωρήσουμε για το οδοιπορικό μας στα υπέροχα αυτά μέρη, κερδίζοντας χρόνο 
ταξιδεύοντας νύχτα. Καθίστε αναπαυτικά, ξεκούραστα γιατί το λεωφορείο μας είναι καινούριο και πολυτελές. 
Περνάμε από Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και φτάνουμε στα σύνορα όπου θα κάνουμε μια στάση στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών DUTY 
FREE πριν μπούμε στην Τουρκία. 

2η Ημέρα: ΔΑΡΔΑΝΈΛΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΔΈΛΙΟ - ΑΓΟΡΑ KEMERALTI
Ξημέρωσε, ημέρα Τρίτη και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας από Κεσσάνη, Καλλίπολη, διάβαση του «Αιγός Ποταμοί», της Αρχαίας Σηστού, 
άφιξη στη Μάδυτο (Εσέαμπατ) και στη συνέχεια στα Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Φτάνοντας το μεσημέρι στη Σμύρνη δεν θα χάσουμε χρόνο 
και θα ξεκινήσουμε περιήγηση της πόλης. Μια πόλη όπου ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του παρελθόντος, είναι εμφανής μέχρι σήμερα. 
Θα ξεκινήσουμε από το Μπαϊρακλί, την περιοχή όπου ιδρύθηκε η αρχαία Σμύρνη.  Στη συνέχεια θα οδηγηθούμε στο πολυτελές Κορδελιό, 
με τον όμορφο εμπορικό πεζόδρομο, θα φτάσουμε στη σύγχρονη «Μπλε Πόλη» (Mavi Sehir) και θα καταλήξουμε, περνώντας από το παλιό 
Στάδιο του Πανιωνίου στην Πούντα, για να κινηθούμε στην προκυμαία της Σμύρνης. Θα περιπλανηθούμε στα Σχοινάδικα, στο Παραλλέλι, 
στην Μπελαβίστα, θαυμάζοντας τα παλιά ελληνικά αρχοντικά. Στη συνέχεια μεταφορά στην πλατεία του Κονάκ, με σύμβολο τον Πύργο 
του Ρολογιού. Ελεύθερος χρόνος για να τον διαθέσετε στην απέραντη αγορά Kemeralti. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. To 
ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης οπότε το βράδυ, με την καθοδήγηση του συνοδού μας, μπορείτε να κάνετε μια όμορφη βραδινή 
βόλτα, στην καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της πόλης.

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

2,9,16,23,30 
Αυγούστου

19,26
Ιουλίου

6,13,20  
Σεπτεμβρίου

Αναχ. Ξενοδοχείο /Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο Τιμή παιδιού Tιμή Μονοκλ.

19,26 Ιουλίου

2,9,16,23,30 Αυγούστου

6,13,20 Σεπτεμβρίου

Σμύρνη: BLANCA 4*

Τσανάκαλε:  PARION 5*
Ημιδιατροφή 225 210 90 340

Αλησμόνητες πατρίδες 

3η Ημέρα: Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη
Μετά το πρωινό 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 επισκεφτούμε 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.

4η Ημέρα: ΗΜΈΡΗΣΙΑ ΈΚΔΡΟΜΗ ΠΑΜΟΥΚΑΛΈ - ΙΈΡΑΠΟΛΗ - ΝΈΚΡΟΠΟΛΗ  
Μετά το πρωινό, σας έχουμε 2 προτάσεις για τη σημερινή μέρα. Η πρώτη είναι να αξιοποιήσετε τη μέρα με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε στην μεγάλη αυτή πόλη. 
Η άλλη πρόταση είναι να μας ακολουθήσετε σε μια προαιρετική εκδρομή στο φημισμένο Παμούκαλε, το Φρούριο του Βαμβακιού, όπου τα ιαματικά λουτρά βρίσκονται σε ένα 
κατάλευκο σκηνικό από τρακεντίνη, εύκολα δικαιολογούν το όνομά του. Πρόκειται για ένα από τα θαυμαστά τουριστικά κέντρα της Τουρκίας, το οποίο λόγω της ιδιομορφίας και των 
θεραπευτικών ιδιοτήτων των θερμών πηγών με τα ασβεστούχα άλατα, από την αρχαιότητα προσέλκυε αμέτρητους επισκέπτες. Θα συνεχίσουμε φθάνοντας στην Ιεράπολη του θεού 
Απόλλωνα, όπου θα ξεναγηθούμε στην αγορά, στα λουτρά, στη νεκρόπολη και στο αρχαίο θέατρο. Θα δούμε επίσης το μαρτύριο του Φιλίππου, ένα ιερό αφιερωμένο στον Απόστολο 
o οποίος μαρτύρησε εκεί την εποχή του Δομιτιανού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ – ΠΈΡΓΑΜΟΣ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΑΣΚΛΗΠΙΈΙΟ - ΚΥΔΩΝΙΈΣ (ΑΙΒΑΛΙ) - ΤΡΟΙΑ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΈ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, αφήνουμε τη Σμύρνη και αναχωρούμε για την περίφημη Πέργαμο, όπου θα θαυμάσουμε την Ακρόπολη με τη φημισμένη Βιβλιοθήκη. 
Θα δούμε τη βάση του Βωμού του Δία, το Τέμπλο της Αθηνάς και τα ερείπια του ναού του Διονύσου. Ακολουθεί ξενάγηση στον χώρο του Ασκληπιείου, όπου λατρευόταν ο θεός της 
ιατρικής Ασκληπιός. 
 Συνεχίζουμε για το Αϊβαλί. Η πόλη, αποτέλεσε σύμβολο της προσφυγιάς του 1922. Σήμερα είναι ένα αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο, το οποίο διατηρεί ακόμα αρκετά από τα ελληνικά 
του στοιχεία. Αποτελεί, επίσης, το εμπορικό κέντρο της περιοχής μετά το Αδραμύττιο. Πολλοί από τους ηλικιωμένους κατοίκους της πόλης εξακολουθούν να μιλούν Ελληνικά, ενώ 
πολλά τούρκικα τεμένη είναι πρώην ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες. Χαρακτηριστικός είναι ο ωραίος αιγιαλός στο μυχό του που λεγόταν “Φάληρο”, με ωραία λουτρά, καθώς και το 
προάστιο “Γενιτσαροχώρι” όπου βρίσκονταν οι άλλοτε εσωτερικοί λιμένες Αγιά Παρασκευή και Πασά-λιμάνι. 
Επόμενη στάση της σημερινής μας περιήγησης η 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. 
Τελευταίος μας σταθμός το Τσανάκαλε, όπου θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο.

6η Ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΈ - ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ 
 Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, οπότε ήρθε και η τελευταία μας μέρα. Δεν είναι λίγα αυτά που είδαμε, ζήσαμε και αποτυπώσαμε στο μυαλό και στις φωτογραφίες μας. Παίρνουμε 
το πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε, με ενδιάμεσες στάσεις για την πόλη μας.
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Καππαδοκία - Προύσα - ΄Άγκυρα ΝΈΟ 
ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

8
ημέρες

 Καππαδοκία σημαίνει η χώρα των όμορφων αλόγων. Υπέροχα ηλιοβασιλέματα, σεληνιακά τοπία και ιδιαίτερες γεύσεις συνθέτουν το σκηνικό στο 
ιδιαίτερο αυτό μέρος. Μια από τις ομορφότερες περιοχές της Μ. Ασίας, η Καισάρεια, η γενέτειρα του Αγ. Βασιλείου, πόλη των μαυσωλείων και του 
ηφαιστείου ‘Αργαίος’ που είναι δημιουργός των ιδιαίτερων μορφολογικών σχηματισμών. Η κοιλάδα του Κοράματος Γκορεμε, καρδιά της τουριστικής 
βιομηχανίας στην περιοχή με τις 360 υπόσκαφες εκκλησίες και τις 30 διάσημες υπόγειες πολιτείες. Η τοποθεσία έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. Η διαδρομή για την Καππαδοκία δεν είναι μικρή αλλά αξίζει. Σε αυτό το πρόγραμμα επιλέγουμε στην 
αναχώρηση να πάρουμε μια γεύση από την “πόλη των πόλεων”, την Κωνσταντινούπολη, να γνωρίσουμε με διανυκτέρευση την Άγκυρα και στην 
επιστροφή την ιστορική Προύσα.
1η-2η Ημέρα: Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη - Ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ – Κρουαζιέρα στο Βόσπορο - Κωνσταντινούπολη.
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το βράδυ και αναχώρηση Δια μέσου της Νέας Εγνατίας οδού και μετά από διαδοχικές στάσεις φτάνουμε στο συνοριακό 
σταθμό των Κήπων. Σο πρωί άφιξη στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκινάμε με μία προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου 
(κόστος 15€), όπου θα δούμε τα πανέμορφα ελληνικά χωριά και τα περίφημα γυαλιά που δεσπόζουν πάνω στην ακτή του Βοσπόρου. Συνεχίζουμε 
με την επίσκεψη στα εντυπωσιακά ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, νεότερη κατοικία των σουλτάνων καθώς και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, σε στυλ μπαρόκ, μεγαλοπρεπή, με εξαιρετική πολυτέλεια. Στη συνέχεια θα μεταβούμε με το πούλμαν στο Μεσοχώρι(Ortaköy), 
θα δούμε την Εκκλησία του Αγίου Φωκά, την υπαίθρια αγορά, θα δοκιμάσουμε τα περίφημα Kumpır – γεμιστή πατάτα (διάσημο streetfood), 
θα απολαύσουμε την θέα με την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Με το πούλμαν θα πάμε προαιρετικά (15 €) μέχρι τη γέφυρα του Γαλατά και 
από εκεί θα περπατήσουμε και θα φτάσουμε στην Αιγυπτιακή Αγορά (Mısır Çarşı). Η αγορά ήταν και είναι το κέντρο μπαχαρικών. Θα δούμε και 
θα δοκιμάσουμε λουκούμια με αποξηραμένα φρούτα, περίφημο παστουρμά από την Καισάρεια και είδη τυριών από διάφορες περιοχές της 
Τουρκίας και θα προμηθευτούμε λογιών μπαχάρια και τσάι από αποξηραμένα φρούτα. Φεύγοντας μπορούμε να πάρουμε και φρεσκοκομμένο 
καφέ από το γνωστό καφεκοπτείο Kurukahveci Mehmet Efendi. Από εκεί θα περάσουμε στο Karaköy να δούμε και θα ξεναγηθούμε σε αυτή την 
πανέμορφη ιστορική συνοικία που έχει αναβαθμιστεί και είναι το must του κέντρου. Μπορούμε να δοκιμάσουμε σάντουιτς με παλαμίδα και τους 
πασίγνωστους μπακλαβάδες του Güllüoğlü. Από την αποβάθρα του Karaköy θα πάρουμε το βαπόρι(η διαδρομή διαρκεί 15 λεπτά) και θα περάσουμε 
στο Kadıköy!!!!!!! αρχαία Χαλκηδόνα, το ομορφότερο αστικό προάστιο της Πόλης. Εκτός από την μακρά ιστορία του το Καντίκιοι φημίζεται για 

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

6,13,20,27
 Αυγούστου

16,23,30
 Ιουλίου

τις ψαροταβέρνες του (που απολαμβάνουν οι ντόπιοι ειδικά πριν η μετά τους αγώνες της αγαπημένης τους Fener Bahçe) και τα καφέ που φτιάχνουν τούρκικο καφέ στη χόβολη.  
Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
3η Ημέρα: Κωνσταντινούπολη – Άγκυρα 
Πρωινό και ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα, την πόλη που είναι άμεσα συνδεδεμένη με το νεότερο τουρκικό κράτος, αφού αυτή επέλεξε ο Κεμάλ Ατατούρκ για 
πρωτεύουσα του. Περιηγούμαστε με το λεωφορείο στην πόλη και οδεύουμε στο Μουσείο των Ανατολικών Πολιτισμών.(από τα καλύτερα τής Ευρώπης) Ξεναγούμαστε στο μουσείο, 
θαυμάζοντας τα εκθέματα που υπάρχουν εκεί. Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος στην αγορά της. Κατόπιν, πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε, δειπνούμε, έχοντας το βράδυ 
μας ελεύθερο.
4η Ημέρα: Άγκυρα - Αλμυρή Λίμνη - Καρβάλη - Προκόπι Καππαδοκίας
Πρωινό και αφήνουμε την Άγκυρα και κατευθυνόμαστε προς την Αλμυρή λίμνη. Αφού δούμε το εκεί γεωλογικό φαινόμενο, συνεχίζουμε προς την περιοχή του Άκσαράι, και φθάνουμε 
στην κωμόπολη της Καρβάλης. Επισκεπτόμαστε εκεί την εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου και συνεχίζουμε προς το φαράγγι της Ιχλάρας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακοί οι γεωλογικοί σχηματισμοί, 
οι λαξευτές στους βράχους εκκλησίες. Το απόγευμα θα φτάσουμε στην Καππαδοκία, όπου θα περιηγηθούμε στην πανέμορφη πόλη του Προκοπίου. Κλασικό δείγμα της Καππαδοκικής 
τέχνης, σε ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό μοτίβο, που θυμίζει θεατρικό σκηνικό. Θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια με τα αρχοντικά, στα παραδοσιακά κτίρια της 
παλιάς πόλης και τέλος θα αναρριχηθούμε σε μια ανηφορική διαδρομή στον Πέτρινο Λόφο όπου βρίσκεται το προσκύνημα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Έτσι θα διαπιστώσουμε ότι δεν 
είναι τυχαίο, που όλοι οι οικισμοί ανήκουν στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο , δείπνο και διανυκτέρευση.
5η Ημέρα: Καππαδοκία (Γκιόρεμε – Πασαμπαγκ – Τσαβουσίν - Άβανος-Καισάρεια)
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην βόρεια περιοχή της Καππαδοκίας. Πρώτη μας επίσκεψη η κοιλάδα του Κοράματος ή αλλιώς Γκιόρεμε. Εκεί θα αντικρίσουμε 
κωνικούς σχηματισμούς από πορώδη πέτρα, ένα σπάνιο αξιοθέατο της ασυνήθιστης και τραχιάς φύσης της Καππαδοκίας που δε πρέπει να χάσετε. Η περιοχή διαθέτει περισσότερες 
από 360 λαξευτές – υποσκαφές εκκλησίες, που χτίστηκαν μεταξύ 7ου και 13ου αι. και πάνω από 30 διάσημες υπόγειες πολιτείες. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Μεγάλου 
Βασιλείου, την εκκλησία του Μήλου, της Αγίας Βαρβάρας, των Σανδάλων, την Σκοτεινή εκκλησία καθώς και την Εκκλησία των Κρίνων με τις εκπληκτικές αγιογραφίες. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για την κοιλάδα Πασάμπαγ ή αλλιώς κοιλάδα των μοναχών, όπου εκεί θα συναντήσουμε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές “νεραιδένιες καμινάδες” που χαρακτηρίζουν 
τα τοπία της Καππαδοκίας. Η εκδρομή μας συνεχίζεται προς το Τσαβουσίν, όπου βρίσκεται η εκκλησία του Νικηφόρου Φωκά και η βασιλική του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, μοναδική 
σε όλη την Καππαδοκία καθώς μόνο αυτή φέρει στο εικονογραφικό της πρόγραμμα απεικονίσεις των αυτοκρατόρων. Αμέσως μετά θα φτάσουμε στον Άλυ ή αλλιώς Κόκκινο ποταμό, τον 
μεγαλύτερο ποταμό της Μικράς Ασίας (1.150χλμ.) με τελικό προορισμό την Ρωμαϊκή πόλη Βενάσα, σημερινή ονομασία Άβανο. Σα κεραμικά της Αβάνου είναι από τα πιο φημισμένα της 
Τουρκίας και ο τροχός του κεραμίστα είναι εφεύρεση της Ανατολίας από την 3η προχριστιανική χιλιετία. ‘Eπειτα θα αναχωρήσουμε για τη γενέτειρα πόλη του Αγίου Βασιλείου και του 
Γρηγορίου Νύσσης, την Καισάρεια. Άφιξη στη πόλη των μαυσωλείων που είναι χτισμένη 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, Σα μοντέρνα κτίρια και την κεντρική πλατεία της. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε την παραδοσιακή τοπική αγορά που βρίσκεται 
δίπλα στο Σελτζούκικο κάστρο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η Ημέρα: Προκόπι Καππαδοκία - Σινασός - Μαλακοπή - Κοιλάδα - Ιχλαρά 
Πρωινό και προαιρετική συμμετοχή σε μια καταπληκτική βόλτα με το αερόστατο από όπου μπορείτε να θαυμάσετε από ψηλά την τόσο ιδιόρρυθμη μοναδική και πανέμορφη 
Καππαδοκία. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Σινασό. Μια μοναδική περιοχή που κουβαλάει μια βαριά αρχιτεκτονική κληρονομιά των ιδιαίτερα εύπορων εμπόρων της περιοχής. 
Εκεί θα επισκεφθούμε τον ναό των Αγίων Κων/νου και Ελένης, τον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου και το ελληνικό παρθεναγωγείο. Επίσκεψη στο κέντρο της πόλεως και την κεντρική 
πλατεία όπου θα περπατήσουμε στα ιστορικά σοκάκια και θα θαυμάσουμε τα πέτρινα αρχοντικά πολλά εκ των οποίων υπήρξαν σπίτια Ελλήνων που εγκαταλείφθηκαν στις αρχές του 
20ου αιώνα. Ένα εκπληκτικό δείγμα των σπουδαίων αρχοντικών της εποχής, είναι το αρχοντικό του λόγιου Ρίζου, ενός σημαντικού προσώπου που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στη 
διάρκεια της ανταλλαγής των πληθυσμών, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, και έγραψε το 1951 το βιβλίο Καππαδοκία. Σο ταξίδι μας συνεχίζεται προς την πιο καλοδιατηρημένη 
υπόγεια πολιτεία της Καππαδοκίας, την Μαλακοπή. Εδώ υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, δωμάτια, αποθήκες και παρεκκλήσια που σχηματίζουν ολόκληρους πολυώροφους λαβύρινθους 
που συγκλονίζουν ακόμα και τον πιο αδιάφορο επισκέπτη. Επόμενος μας σταθμός η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων στην οποία είχαν χοροστατήσει τον Ιούνιο του 2010, ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, Ιερώνυμος. Η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων δεν είχε λειτουργηθεί από την εποχή της 
ανταλλαγής των πληθυσμών. Επόμενή στάση η κοιλάδα του Περιστρέματος ή αλλιώς Ιχλαρά με τις αγιογραφημένες λαξευτές εκκλησίες. Εκεί θα κατεβούμε στο ποταμό Μελεντίζ, όπου 
θα κάνουμε ένα περίπατο στο φαράγγι με τις λαξευμένες στους βράχους πρωτοχριστιανικές εκκλησίες.  Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
7η Ημέρα: Προκόπι Καππαδοκίας – Προύσα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση από το Προκόπι, περνώντας περιφερειακά από την Αλμυρά Λίμνη διασχίζουμε τα εδάφη της αρχαίας Φρυγίας, και περιφερειακά από την 
πρωτεύουσα της το Γόρδιον, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος έλυσε το θρυλούμενο «γόρδιο δεσμό». Συνεχίζουμε για το Δορύλαιον, σημερινό EskiSehir, σημαντική πόλη-φρούριο της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και πασίγνωστη για τα κοιτάσματα του «σηπιόλιθου». Άφιξη στην Προύσα, τη δεύτερη πρωτεύουσα των Οθωμανών Σουλτάνων και το δυτικό έσχατο του 
περίφημου «δρόμου του μεταξιού». Σύντομη πανοραμική περιήγηση της πόλης και άφιξη στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
8η Ημέρα: Προύσα - Θεσσαλονίκη
Μετά το πρωινό μας θα περιηγηθούμε στο τζαμί Ulu Cami και στο μνημείο του Καραγκιόζη. Θα επισκεφθούμε μια από τις πολύ γνωστές τοπικές αγορές καθώς η πόλη είναι διάσημη για 
τα μεταξωτά μαντήλια και τα κεντήματά της. Έπειτα αναχωρούμε από την καταπράσινη Προύσα παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής περιφερειακά της Απολλωνιάδας, διασχίζοντας 
ένα από τα πιο εύφορα μέρη της Μικράς Ασίας τη «χρυσή πεδιάδα», όπου στη μέση της δέσποζε η αρχαία Μιλητούπολης (Karacabey), για να συνεχίσουμε μέσω Πανόρμου και 
Μπίγας (αρχ. Πηγές) και να φτάσουμε στη γενέτειρα του Αγίου Σρύφωνα, προστάτη των αμπελουργών, τη Λάμψακο. Από την Λάμψακο θα περάσουμε ακτοπλοϊκώς από τα στενά των 
Δαρδανελίων, στην Καλλίπολη, γνωστή για την καθοριστική εκστρατεία που έλαβε χώρα στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχίζουμε μέσω Κεσσάνης για 
τα σύνορα όπου μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις, και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν θα φτάσουμε αργά το βράδυ στην πόλη μας.

Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Τιμή σε δίκλινο Τιμή Παιδιού Tιμή Μονόκλινο

16,23,30 Ιουλίου

6,13,20,27 
Αυγούστου

Κωνσταντινούπολη : NOVA SQUARE 4*
Άγκυρα : ANEMON 5*
Προκόπι : PERISSIA 5*

Προύσα : GRAND ANATOLIA 4*

360 195 550
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Καππαδοκία - Σμύρνη 
Παράλια Μικράς Ασίας

ΙΔΑΝΙΚΟ
Πλήρες

Πρόγραμμα

10
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

8
 Αυγούστου

25
 Ιουλίου

Ένα πλήρες πρόγραμμα με την κατάλληλη διάρκεια, για να γνωρίσετε σωστά τα ιστορικά αυτά μέρη, χωρίς μεγάλες και 
βιαστικές διαδρομές, αφήνοντας σημαντικά αξιοθέατα 
με επιπλέον επισκέψεις Αντιόχεια Πισιδίας, Καισάρεια, Σάρδεις και Αφιόν Καραχισάρ.
Ένα μοναδικά σχεδιασμένο κυκλικά, ανανεωμένο πρόγραμμα για να ανακαλύψουμε όλα τα στάδια του ελληνισμού ανά τους 
αιώνες, στην Καππαδοκία.

Καππαδοκία σημαίνει η χώρα των όμορφων αλόγων. Υπέροχα ηλιοβασιλέματα, σεληνιακά τοπία και ιδιαίτερες γεύσεις συνθέτουν το σκηνικό 
στο ιδιαίτερο αυτό μέρος. Μια από τις ομορφότερες περιοχές της Μ. Ασίας, η Καισάρεια, η γενέτειρα του Αγ. Βασιλείου, πόλη των μαυσωλείων 
και του ηφαιστείου ‘Αργαίος’ που είναι δημιουργός των ιδιαίτερων μορφολογικών σχηματισμών. Η κοιλάδα του Κοράματος Γκορεμε, καρδιά της 
τουριστικής βιομηχανίας στην περιοχή με τις 360 υπόσκαφες εκκλησίες και τις 30 διάσημες υπόγειες πολιτείες. Η τοποθεσία έχει χαρακτηριστεί ως 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. Η πανέμορφη αυτή κοιλάδα με τους μυστηριακούς βράχους και τα αερόστατα είναι πραγματικά 
ένα όνειρο. Απολαύστε μια βόλτα με αερόστατο και παρακολουθήστε την παράσταση του χορού των Δερβίσηδων. Το παράξενο τοπίο σχηματίστηκε 
από ηφαιστειακές εκρήξεις και θα σε κάνει να νιώσεις πως βρίσκεσαι… στο φεγγάρι. Παρά το γεγονός ότι η περιοχή εδώ και χρόνια έχει αρχίσει 
να αξιοποιείται όλο και περισσότερο τουριστικά, με νέο οδικό δίκτυο και ξενοδοχειακές μονάδες, η γραφική γοητεία των χωριών, χτισμένων μες 
στην πέτρα, μένει απαράμιλλη. Οι υπόγειες κατοικίες, που δημιουργήθηκαν στα έγκατα της γης, είναι από μόνες τους μια συγκλονιστική εμπειρία, 
καθώς αποτελούσαν καταφύγιο των χριστιανών την περίοδο των διωγμών. Οι ‘Καμινάδες των Νεραϊδών’, το γεωλογικό αυτό φαινόμενο με τους 
κυλινδρικούς βράχους που μοιάζουν με πύργους, θα σου κόψουν την ανάσα.
Η ιστορία της Καππαδοκίας αρχίζει από το 1650 περίπου πριν από τη Γέννηση του Ιησού.  Και στην επίσκεψή μας εκεί, μπορούμε να ενημερωθούμε για τις κυριότερες πόλεις που 
αναπτύχθηκαν και υπάρχουν και σήμερα, τραβώντας και ελκύοντας το ενδιαφέρον κάθε ανθρώπου ο οποίος θέλει να πλανηθεί στο μαγευτικό αληθινά αυτόν τόπο. Πληροφορίες 
για τα πετρομονάστηρα και τις σημαντικότερες εκκλησίες της περιοχής, δημιουργήματα τα οποία φτιάχτηκαν από τους ίδιους τους μοναχούς που σχημάτιζαν ολόκληρες μοναστικές 
κοινότητες, έσκαβαν το βράχο κι έδιναν σ’  αυτόν τη μορφή εκκλησίας. Ακόμη, οι ίδιοι αυτοί μοναχοί, αυτοδίδακτοι πολλές φορές ζωγράφοι, ήταν υπεύθυνοι για τις νωπογραφίες που 
διακρίνονται, για την ειλικρίνεια και τη γνησιότητα που εκφράζουν καθώς και για την αρχιτεκτονική μορφή που πρέπει να πάρει ο Ναός.

1η Ημέρα: ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΔΑΡΔΑΝΈΛΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ

Συγκέντρωση το πρωιί  για να αναχωρήσουμε για το οδοιπορικό μας στα υπέροχα αυτά μέρη. Καθίστε αναπαυτικά, ξεκούραστα γιατί το λεωφορείο μας είναι καινούριο και πολυτελές. 
Περνάμε από Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και φτάνουμε στα σύνορα όπου θα κάνουμε μια στάση στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών DUTY FREE πριν μπούμε στην Τουρκία. Μετά από 
τις διαδικασίες στα σύνορα μέσω Κεσσάνη, Καλλίπολη, της Αρχαίας Σηστού, άφιξη στη Μάδυτο (Εσέαμπατ) και στη συνέχεια στα Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Άφιξη στη Σμύρνη το βράδυ, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης οπότε το βράδυ, με την καθοδήγηση του συνοδού μας, θα κάνουμε μια όμορφη βόλτα, στην καλοκαιρινή ατμόσφαιρα 
της ιστορικής αλλά και κοσμοπολίτικης πόλης.

2η Ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΙΈΡΑΠΟΛΙΣ  (ΠΑΜΟΥΚΑΛΈ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε αμέσως την γνωριμία με αυτές τις υπέροχες και ιστορικές περιοχές. Αφήνοντας πίσω μας την Ιωνία, αναχωρούμε μέσω Αϊδινίου, Ντενιζλί  και 
Λαοδικείας και φτάνουμε στην Ιεράπολη (Παμούκαλε). Εκεί θα ξεναγηθούμε στην αρχαία πόλη με τις μοναδικές ασβεστολιθικές φυσικές πισίνες, τα θερμά λουτρά, το αμφιθέατρο και 
το Μαρτύριο του Απ. Φιλιππου. Ελεύθερος χρόνος στο γραφικό χωριό και προαιρετικό μεσημεριανό γεύμα. Τελευταία μας στάση το πολυτελές ξενοδοχείο στο οποίο θα μπορέσουμε 
να απολαύσουμε τα θερμά φυσικά λουτρά. Ένα καλό δείπνο και ξεκούραση γιατί και η επόμενη μας μέρα είναι μοναδική!

3η Ημέρα: ΙΈΡΑΠΟΛΙΣ – ΠΡΟΚΟΠΙ  (630 χλμ.) 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε νωρίς για ένα οδοιπορικό στην καρδιά της Καππαδοκίας. Δια μέσου Φρυγίας, Λυκαονίας, των αρχαίων Κολοσσών και 
Ικονίου φτάνουμε στην Καππαδοκία, στο περίφημο Προκόπι. Πρώτα θα κάνουμε μια επίσκεψη - προσκύνημα στον τόπο που αγίασε ο Άγ. Ιωάννης ο Ρώσος, Άγιος της ‘Ορθόδοξης 
Εκκλησίας,  αιχμάλωτος πολέμου αρχικά και έπειτα δούλος τούρκου Αγά, γνωστός για την καλοσύνη, την ταπεινοφροσύνη και την ακλόνητη πίστη του. Θα τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο, θα πάρουμε δείπνο και θα ξεκουραστούμε γιατί μας περιμένει μια μοναδική μέρα.

4η Ημέρα: ΒΟΛΤΑ ΜΈ ΑΈΡΟΣΤΑΤΟ - ΠΡΟΚΟΠΙ  - ΚΟΡΑΜΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΠΑΘΙΩΝ - ΚΑΙΣΑΡΈΙΑ - ΚΛΈΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑ 
Σήμερα είναι η μέρα που όσοι επιθυμείτε (προαιρετικά) νωρίς το πρωί να συμμετέχετε στην φημισμένη βόλτα με τα αερόστατα που έχετε δεί σε όλες της φωτογραφίες. Στη συνέχεια 
ξεκινάμε το πρόγραμμα μας με επίσκεψη στην υπόσκαφη ιερή μοναστική πολιτεία του Κοράματος με τις μοναδικές βυζαντινές αγιογραφίες. 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.
Βράχοι ποικίλης σκληρότητας σχηματισμένοι από ηφαιστειακή τέφρα αποτελούν την καρδιά αυτού του τοπίου, το οποίο διαμορφώθηκε από εκρήξεις ηφαιστείων και πλημμύρες κατά 
τη διάρκεια εκατομμυρίων χρόνων για να καταλήξει στη σημερινή του μορφή.
Οι πρώτοι χριστιανοί το αποίκησαν για να ζήσουν μια ασκητική ζωή, αλλά κυρίως για να βρουν καταφύγιο από τους εχθρούς τους (Πέρσες, Ρωμαίοι, Άραβες, Μογγόλοι...). Για τη 
διαμονή τους δημιούργησαν τις ξακουστές λαξευτές κατασκευές της περιοχής. Δεν σκάλισαν στους βράχους μόνο εκκλησίες και παρεκκλήσια αλλά ολόκληρα υπέργεια και υπόγεια 
οικιστικά συγκροτήματα προορισμένα να φιλοξενήσουν χιλιάδες ανθρώπους. Οι κατασκευές αυτές, που κάποιες φτάνουν σε βάθος και δέκα επιπέδων κάτω από τη γη, περιλαμβάνουν 
εγκαταστάσεις όπως κουζίνες, αποθήκες, κοιτώνες, ακόμα και στάβλους και νεκροτομεία, και σε συνδυασμό με βαθιά φρεάτια εξαερισμού παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. 
Η ηφαιστειακή πέτρα προσφέρει και καλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Το καλοκαίρι τα καταλύματα αυτά παραμένουν δροσερά ενώ το χειμώνα η θερμοκρασία εντός τους 
δεν πέφτει δραματικά. Επίσης, οι διάδρομοι μπορούσαν να φραγούν με μεγάλες πέτρες σε περίπτωση ανάγκης.
Θα συνεχίσουμε με το ναό του Νικηφόρου Φωκά και την Κοιλάδα των Σπαθιών. Ακολουθεί η ιερή πόλη της Καισαρείας, έδρα της επισκοπής του Αγ. Βασιλείου. Ελεύθερος χρόνος 
στην Κλειστή Αγορά της πόλης εντός των Βυζαντινών Τειχών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ ελάτε προαιρετικά μαζί μας σε μια χορευτική τελετή του τάγματος των 
Δερβίσηδων.
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5η Ημέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ - ΣΙΝΑΣΟΣ - ΠΟΛΙΤΈΙΑ 
ΠΈΡΙΣΤΡΈΜΜΑΤΟΣ - ΜΈΛΑΝΘΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΑΡΒΑΛΗ - 
ΥΠΟΓΈΙΑ ΠΟΛΗ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ (190 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε νωρίς το πρωί με πρώτη στάση 
την ελληνική Σινασό με τον Ι. Ν. των Αγ. Κωνσταντίνου και 
Έλένης και τις μοναδικές κατοικίες με τις Ελληνικές επιγραφές. 
Αναχωρούμε για να προσκυνήσουμε την ιερή μοναστική πολιτεία 
του Περιστρέμματος. Κατεβαίνοντας την ηφαιστειακή κοιλάδα 
και ακολουθώντας τον Μέλανθο ποταμό επισκεπτόμαστε τις 
ιερές μονές. Ακολουθεί ο Ι. Ν. του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου 
στην Καρβάλη. Επίσκεψη στην υπόγεια πόλη της Μαλακοπής, 
την πιο γνωστή από τις 200 της περιοχής! Οι υπόγειες πολιτείες 
χρησιμοποιήθηκαν από τους Έλληνες και τους Τούρκους της 
εποχής, ως καταφύγιο και αποθηκευτικός χώρος. Το 1907 ο Γάλλος 
Ιησουίτης λόγιος π. Ζερβανόν ανακάλυψε μια από αυτές τυχαία, 
βλέποντας μια τρύπα στο έδαφος, την οποία κατέβηκε με προσοχή 
και έπειτα διαπίστωσε ότι πρόκειται για μια κατακόμβη με πολλά 
επίπεδα. Από το 1922 μέχρι το 1960 αυτές ξεχάστηκαν μέχρι που 
σήμερα πήραν ζωή με τις τουριστικές επισκέψεις. Κλείνουμε την 
τελευταία μας ημέρα στο Προκόπι με επίσκεψη στον ναό των Αγ. 
Θεοδώρων. Το βράδυ έχουμε άλλη μια πρόταση για προαιρετική 
νυχτερινή διασκέδαση με τοπικούς παραδοσιακούς χορούς.

Αναχ. Ξενοδοχείο /Τοποθεσία Τιμή σε δίκλινο Τιμή παιδιού Tιμή Μονοκλ.

25 Ιουλίου
8 Αυγούστου

Παμούκαλε : ADEMPIRA THERMAL & SPA 5*
Προκόπι : PERISSIA 5*

Αφιόν Καραχισάρ : CAKMAKMARBLE 4*
Σμύρνη : GRAND CORNER 4*

Τσανάκαλε : PARION 5*

425 220 650

 Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό & δείπνο (ημιδιατροφή)

6η Ημέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ - ΣΙΛΗ - ΛΥΚΑΟΝΙΑ - ΑΝΤΙΟΧΈΙΑ ΠΙΣΙΔΙΑΣ - ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ 540 χλμ.
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.

7η Ημέρα: ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ - ΟΥΣΑΚ - ΤΗΜΈΝΟΥ ΘΥΡΑΙ - ΣΑΡΔΈΙΣ - ΣΜΥΡΝΗ (330 χλμ. )
Πρωινό στο ξενοδοχείο και παίρνουμε το δρόμο για το Ουσάκ, την πόλη που οι αρχαίοι ονόμαζαν Τημένου Θύραι. Μικρή στάση για καφέ και προαιρετική επίσκεψη στο μικρό αλλά 
εκπληκτικό μουσείο που θα μας ξεναγήσει στο παρελθόν της αρχαίας Λυδίας και στην Αρχαία  και Βυζαντινή Παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή. Δια μέσου Φρυγίας φτάνουμε στην 
αρχαία Λυδία και στην σημαντικότερη πόλη της, τις Σάρδεις την πόλη του βασιλιά Κροίσου. Ήταν χτισμένη στο «Σαρδιανό πεδίο», την πεδιάδα δηλαδή που εκτείνεται ανάμεσα στο 
όρος Τμώλον και τον Έρμο ποταμό και διαρρεεται από τον περίφημο Πακτωλό ποταμό. Η θέση της αυτή ήταν τέτοια, ώστε να αποτελεί σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο δρόμων που 
οδηγούσαν προς όλες τις κατευθύνσεις της Μ. Ασίας και πήγαιναν προς την Αρμενία, τη Μεσοποταμία, την Περσία. Απείχε από την παραλία 100 περίπου χιλιόμετρα και εκτός από τη 
σημαντική συγκοινωνιακή θέση της, διέθετε και ακρόπολη, που ονομαζόταν Ύδη. Οι επαφές της με διάφορες χώρες μαρτυρούνται από τα διάφορα ευρήματα που έφεραν στο φως 
οι έρευνες στην περιοχή. Τα συμπεράσματα από τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι οι επαφές των κατοίκων των Σάρδεων ήταν διάφορες, εμπορικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές και 
σε εποχές αρκετά παλιές, ήδη από τους μυκηναϊκούς χρόνους. Θα δούμε τον Πακτωλό ποταμό και θα περπατήσουμε στον αρχαιολογικό χώρο με περίφημο ναό της Αρτέμιδος  και το 
Γυμνάσιο. Συνεχίζοντας φτάνουμε στην τελευταία μας στάση, την πόλη της Σμύρνης

8η Ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ – ΈΦΈΣΟΣ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ - ΑΓΟΡΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε την ημέρα μας με περιήγηση στη γοητευτική παραθαλάσσια πόλη τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας. Θα βρεθούμε στην παλιά εναπομείνασα 
ελληνική συνοικία με τις γραφικές οικίες και θα περπατήσουμε στην ιστορική παραλία. Θα επισκεφτούμε την πλατεία Κονάκ, την καρδιά της πόλης με τον Πύργο του ρολογιού που 
αποτελεί σύμβολο για την Σμύρνη. Στη συνέχεια θα δούμε το Χισάρ Τζαμί, το παλαιότερο τζαμί της πόλης που χρονολογείται από το 1592, θαυμάζοντας την αυλή με το σιντριβάνι, 
τους επτά τρούλους και την καταπληκτική διακόσμηση στο εσωτερικό του Ναού. Έπειτα θα ανέβουμε στο <<Βελούδινο κάστρο>> το Καντιφέ-Καλέ που χτίστηκε στα χρόνια του Μέγα 
Αλέξανδρου και λέγεται πως ήταν δώρο του μεγάλου Μακεδόνα στρατηλάτη στους κατοίκους της περιοχής για την υποστήριξή τους στον πόλεμο εναντίον των Περσών. Αμέσως μετά 
θα επισκεφτούμε το Κουλτούρ-παρκ μια τεράστια έκταση πρασίνου που προσδιορίζει τα όρια της πυρολυμένης το 1922 παλιάς ελληνικής συνοικίας. Η Σμύρνη ιδρύθηκε το 3000 π.Χ. 
και στην περιοχή αυτή άκμαζε το ελληνικό στοιχείο για αιώνες μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων το 1922. Τα συναισθήματα που προκαλεί αυτή η πόλη 
είναι έντονα γιατί όλοι ξέρουμε από την ιστορία ή από τους παππούδες μας τι έχει συμβεί εδώ.
Επόμενη μας επίσκεψη θα είναι η αρχαία Έφεσος μία από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Θα περπατήσουμε δια μέσου του αρχαίου Πρυτανείου και του ναού της 
Εστίας και δια μέσου της Μαρμάρινης Οδού θα φτάσουμε στην βιβλιοθήκη του Κέλσου. Στο μεγάλο Θέατρο θα θυμηθούμε τις αρχαίες τραγωδίες και την παρουσία του απ. Παύλου. 
Αμέσως μετά θα μεταβούμε στο θέρετρο του Κουσάντασι (Νέα Έφεσος), που φημίζεται για την αγορά με τα πολυάριθμα καταστήματα και μικρά μαγαζιά με πολύ χαμηλές τιμές. 
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και ξεκούραση. Επιστροφή στην Σμύρνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, οπότε μετά το δείπνο, με την 
καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής, μπορείτε να κάνετε μια ωραία βόλτα στην ιστορική και κοσμοπολίτικη προκυμαία της πόλης.

9η Ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ – ΠΈΡΓΑΜΟΣ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΑΣΚΛΗΠΙΈΙΟ - ΚΥΔΩΝΙΈΣ (ΑΙΒΑΛΙ) - ΤΡΟΙΑ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΈ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, αφήνουμε τη Σμύρνη και αναχωρούμε για την περίφημη Πέργαμο, όπου θα θαυμάσουμε την Ακρόπολη με τη φημισμένη Βιβλιοθήκη. Θα 
δούμε τη βάση του Βωμού του Δία, το Τέμπλο της Αθηνάς και τα ερείπια του ναού του Διονύσου. Ακολουθεί ξενάγηση στον χώρο του Ασκληπιείου, όπου λατρευόταν ο θεός της ιατρικής 
Ασκληπιός. Συνεχίζουμε για το Αϊβαλί. Η πόλη, αποτέλεσε σύμβολο της προσφυγιάς του 1922. Σήμερα είναι ένα αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο, το οποίο διατηρεί ακόμα αρκετά από τα 
ελληνικά του στοιχεία. Αποτελεί, επίσης, το εμπορικό κέντρο της περιοχής μετά το Αδραμύττιο. Πολλοί από τους ηλικιωμένους κατοίκους της πόλης εξακολουθούν να μιλούν Ελληνικά, 
ενώ πολλά τούρκικα τεμένη είναι πρώην ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες. Χαρακτηριστικός είναι ο ωραίος αιγιαλός στο μυχό του που λεγόταν “Φάληρο”, με ωραία λουτρά, καθώς και 
το προάστιο “Γενιτσαροχώρι” όπου βρίσκονταν οι άλλοτε εσωτερικοί λιμένες Αγιά Παρασκευή και Πασά-λιμάνι. Επόμενη στάση της σημερινής μας περιήγησης η 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. Τελευταίος μας σταθμός το Τσανάκαλε, όπου θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο.

10η Ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΈ - ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ
Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, οπότε ήρθε και η τελευταία μας μέρα. Δεν είναι λίγα αυτά που είδαμε, ζήσαμε και αποτυπώσαμε στο μυαλό και στις φωτογραφίες μας. Παίρνουμε 
το πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε, με ενδιάμεσες στάσεις για την πόλη μας.
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Fly & Cruise 

Νορβηγικά Φιόρδ
Πλήρης

Διατροφή

8
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

13
 Αυγούστου

23
 Ιουλίου

Πετάμε οργανωμένα για Κοπεγχάγη και 
απολαμβάνουμε μια από τις ομορφότερες 
κρουαζιέρες στον κόσμο!

COSTA DIADEMA
Το νέο διαμάντι της θάλασσας

Το Costa Diadema είναι ένα κρουαζιερόπλοιο τάξης Dream. Το κρουαζιερόπλοιο ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Οκτώβριο του 2012 και 
παραδόθηκε στη εταιρεία τον Οκτώβριο του 2014. Το Costa Diadema  είναι ένα απο τα μεγαλύτερα πλοία της Costa Cruises που φέρει Ιταλική 
σημαία.Διαθέτει ποικιλία σε εστιατόρια και μπάρ καθώς και μοναδικές επιλογές σε τύπο καμπίνας. Αφήστε το Costa Diadema να σας ταξιδέψει 
όσο εσείς θα απολαμβάνετε το ταξίδι σας.

Αφήστε τις έννοιες στο σπίτι.
Το μόνο που πρέπει να φέρετε στο πλοίο είναι ο ενθουσιασμός σας, η αίσθηση της εξερεύνησης και η επιθυμία σας να χαλαρώσετε. Εμείς θα 
φροντίσουμε για όλα τα υπόλοιπα: η φιλοξενία στα κρουαζιερόπλοια της Costa είναι γνωστή και στις 5 ηπείρους του πλανήτη. Στα πλοία μας θα 
βρείτε μια ευγενική και φιλική υποδοχή από ανθρώπους που προέρχονται από μέρη του κόσμου, όπου το να φιλοξενείς είναι τιμή και προνόμιο.

Επιλέξτε το που, πότε και τι.
Αφήστε το «πώς» σε εμάς. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να απολαύσετε την ομορφιά των τοπίων που θέλετε να ανακαλύψετε, χωρίς να 
χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα. Δεν είναι στη φύση μας να κάνουμε οικονομία σχετικά με την ποιότητα. Σας προσφέρουμε τρόπους να 
χαλαρώσετε, γκουρμέ κουζίνα και πολλούς διαφορετικούς και συναρπαστικούς τρόπους για να διασκεδάσετε.

Τι επιλογές υπάρχουν για τη βραδινή διασκέδαση στο κρουαζιερόπλοιο;
Εκτός από το δείπνο το οποίο ανάγεται σε πραγματική βραδινή έξοδο, αμέσως μετά υπάρχουν αμέτρητες επιλογές διασκέδασης. Κεντρικά σαλόνια, τα περισσότερα σε μέγεθος 
θεάτρου, προσφέρουν μοναδικές παραγωγές, ζωντανή μουσική και παραστάσεις με χορευτικά συγκροτήματα και τραγουδιστές, με μοντέρνο και κλασικό ρεπερτόριο. Μικρότεροι 
χώροι με μοναδική εσωτερική διακόσμηση σε στυλ παμπ ή πιάνο μπαρ σας περιμένουν για ένα κοκτέιλ. Για όσους αντέχουν για μεταμεσονύκτια διασκέδαση και χορό, υπάρχει 
πάντοτε η ντισκοτέκ του πλοίου και το καζίνο για όσους θέλουν να προκαλέσουν τη τύχη τους. Για τους ρομαντικούς, ένας περίπατος στο κατάστρωμα κάτω από τα άστρα και στη 
γαλήνη της απέραντης θάλασσας είναι μοναδική ευκαιρία.

Καμπίνες CLASSIC
Για εκείνους που τους αρέσει 
η αυθεντικότητα και θέλουν να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο ότι έχει να 
προσφέρει μια κρουαζιέρα, η κατηγορία 
των καμπινών Classic είναι οι ιδανικές. 
Σε αυτήν την κατηγορία θα βρείτε τις πιο 
ελκυστικές τιμές που περιλαμβάνουν όλες 
τις στάνταρ υπηρεσίες και εγκαταστάσεις 
στο κρουαζιερόπλοιο.
Καμπίνες PREMIUM
Βρίσκονται σε προνομιούχες θέσεις σε όλα 
τα καταστρώματα των πλοίων, μπορείτε 

να απολαύσετε ειδικά προνόμια όπως 
το να επιλέξετε την σειρά που θέλετε να 
δειπνήσετε και να απολαύσετε το πρωινό 
σας και την υπηρεσία δωματίου όλη την 
ημέρα. Και οι 2 υπηρεσίες είναι δωρεάν 
και διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης.

SAMSARA
Επιλέξτε μια Samsara καμπίνα για να 
απολαύσετε την εμπειρία της ολικής 
αναζωογόννησης κατά την διάρκεια 
της κρουαζιέρας σας, με απεριόριστη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες Spa και το 

εστιατόριο Samsara. Τα αποκλειστικά 
προνόμια που περιλαμβάνονται στο 
πακέτο για τις καμπίνες Samsara 
είναι: η υπέροχη ιεροτελεστία της 
παρασκευής τσαγιού, δύο θεραπείες 
αναζωογόννησης της αρεσκείας σας, 
δύο μαθήματα φυσικής κατάστασης και 
αυτοσυγκέντρωσης και δύο συνεδρίες 
με UVA σολάριουμ. Και φυσικά όλα τα 
προνόμια που υπάρχουν και για τις Premi-
um καμπίνες.

SUITE
Πέρα από τις απολαύσεις και τα 
πλεονεκτήματα που απολαμβάνεις σε μια 
Premium καμπίνα, εδώ η καμπίνα είναι 
μεγαλύτερη, με αποκλειστικές υπηρεσίες 
όπως, προτεραιότητα στην επιβίβαση, τον 
προσωπικό σας μπάτλερ και ένα μπουκάλι 
με αφρώδη οίνο και νόστιμες λιχουδιές 
κατά την άφιξη στην σουίτα σας. Μπορείτε 
επίσης να δειπνήσετε στην πολυτελή 
καμπίνα σας, να απολαύσετε το τζακούζι 
και να διαλέξετε το δικό σας ανατομικό 
μαξιλάρι μέσω εξειδικευμένης υπηρεσίας.

Κρουαζιέρες

• Έγγυημένες θέσεις με την Aegean Airlines για Κοπεγχάγη 
• Έλληνας συνοδός 
• 2 μοναδικές αναχωρήσεις στην καρδιά του καλοκαιριού  

Τιμή ανά άτομο από 1349€!

Ανακαλύψτε τι σας κάνει ευτυχισμένους.
Ένα πρωινό al fresco που σε γεμίζει ενέργεια. Απολαύστε ένα νέο χόμπι ή ένα καλό βιβλίο 
στη βιβλιοθήκη του πλοίου. Πάρτε μέρος σε ένα μάθημα μαγειρικής στο κατάστρωμα 
ή σε ένα μάθημα πιλάτες στο γυμναστήριο. Κάντε τζόκινγκ ή απολαύστε το ζεστό νερό 
του τζακούζι. Δεν χρειάζεται να επιλέξετε τώρα. Οι παροχές επί του πλοίου ταιριάζουν 
στις επιθυμίες και τις ανάγκες σας. Τα καλύτερα ιταλικά πιάτα, τοπικές συνταγές από τα 
λιμάνια που επισκέπτεστε και οι καλύτερες γεύσεις της διεθνούς γαστρονομίας. Κάθε ώρα 
της ημέρας μπορείτε να βρείτε κάτι για να ικανοποιήσει την γευστική περιέργειά σας. Είτε 
πρόκειται για ένα γρήγορο μεσημεριανό γεύμα στο μπουφέ, είτε για την ευχαρίστηση 
του να σας σερβίρουν στο κεντρικό εστιατόριο, είτε για την πιτσαρία που είναι ανοιχτή 
μέχρι αργά το βράδυ, είτε ακόμη ένα εορταστικό δείπνο ... Και για ένα πιο ρομαντικό 
και αποκλειστικό δείπνο μπορείτε να απολαύσετε ένα από τα ιδιαίτερα μενού των 
εστιατορίων Club και Samsara.

Απολαύστε το θέαμα.
Παρακολουθήστε μια διαφορετική παράσταση κάθε βράδυ στο εντυπωσιακό θέατρο 
του πλοίου: οι υπέροχες παραγωγές που θα δείτε θα σας κάνουν να νομίζετε ότι είστε 
σε Θέατρο του Μπρόντγουεϊ στην Νέα Υόρκη. Από την πλώρη έως την πρύμνη, ζωντανή 
μουσική σας συνοδεύει κατά την διάρκεια της διαδρομής σας. Το καζίνο είναι ανοιχτό μέχρι 
αργά το βράδυ. Απολαύστε νέες συγκινήσεις με την οικογένειά σας. Η νεροτσουλήθρα 
στην πισίνα. Γκολφ, ομαδικά παιχνίδια, αθλητικά τουρνουά, δημιουργικές τέχνες και 
μαθήματα χειροτεχνίας. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πράγματα που μπορούν να 
απολαύσουν οι ενήλικες. Στους χώρους του Squok Club τα παιδιά απασχολούνται με 
διάφορες δραστηριότητες σύμφωνα με την ηλικία τους είτε στο Mini Club (3-6 ετών) είτε 
στο Maxi Club (7-11 ετών). Γεμάτο δραστηριότητες είναι όλο το 24ωρο και για τα παιδιά 
στο Teen Junior (12-14ετών) και το Teen Club (15 -17ετών).
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1η Ημέρα: Κοπεγχάγη, Δανία (Αναχώρηση: 18:00)
Συνάντηση στο αεροδρόμιο με τον αρχηγό/συνοδό της εκδρομής και αναχώρηση στις για  
Κοπεγχάγη με τη πτήση της Aegean Airlines. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στις 12:00. 
Μετά την παραλαβή των αποσκευών μας, αναχωρούμε για το λιμάνι και επιβιβαζόμαστε στο 
πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa Diadema. Τακτοποίηση στις καμπίνες.

2η Ημέρα: Έν πλω
Σήμερα ξυπνήστε ότι ώρα θέλετε. Το πρόγευμα σας περιμένει και ολόκληρη η μέρα είναι για 
ανάπαυλα με φόντο το γαλάζιο. Γνωριστείτε με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιό σας, κάντε 
γυμναστική, κολυμπήστε στην  πισίνα ή απλά ξεκουραστείτε διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο. 
Απολαύστε το γεύμα σας στο μπουφέ ή στην τραπεζαρία. Το βράδυ χορέψτε διασκεδάστε και 
δοκιμάστε την τύχη σας στο καζίνο!

3η Ημέρα: Χέλεσιλτ, Νορβηγία (Άφιξη: 08.30 - 
Αναχώρηση: 10.00)
Έχετε δει ποτέ έναν παγετώνα; Αυτό ακριβώς θα κάνουμε σε αυτή την περιοδεία 
(προαιρετική εκδρομή) - και όχι ακριβώς για οποιοδήποτε παγετώνα αλλά τον  
Briksdal, μια θεαματική έκταση του πάγου κρυμμένη στα μαγευτικά Νορβηγικά 
Φιόρδ. Η εκδρομή μας ξεκινάει στο χωριό Hellesylt, όπου μπορούμε να θαυμάσουμε 
τον  ομώνυμο καταρράκτη του οποίου τα νερά καταλήγουν στο πράσινο σμαραγδί 
και μπλε βαθύ γαλάζιο φιόρδ. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς Hornindalsvanet το 
οποίο με βάθος 514 μέτρων, αποτελεί τη βαθύτερη λίμνη της Ευρώπης. Μπροστά 
μας απλώνεται το μαγευτικό Nordfjord, παράλληλα με το δρόμο, μέσα από τα χωριά 
του Stryn, Loen και Olden. Αυτό το συναρπαστικό χωριό βρίσκεται στο κάτω μέρος των 
φιόρδ και εκτείνεται κατά μήκος της κοιλάδας Olden μέχρι το ορειβατικό καταφύγιο 
Briksdal Glacier. Στην αρχή το μονοπάτι ανεβαίνει και διασχίζει τον καταρράκτη με 
μία ξύλινη γεφυρα. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τον 
τεράστιο παγετώνα. Το ταξίδι της επιστροφής μας στο Γκέιρανγκερ περνά μέσα από 
πολλές σήραγγες και θα κάνουμε μια τελική στάση στο Flydal για να φωτογραφίσουμε 
το πλοίο μας που μας περιμένει στο φιόρδ.

Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία                                                     
Άφιξη: 13.00      Αναχώρηση: 18.00
Η μικρή πόλη του Γκεϊράνγκερ, είναι ένας γραφικός οικισμός, 
το πολύτιμο πετράδι στο στέμμα των φιόρδ της Νορβηγίας, 
περιβεβλημένο από ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο. Από εδώ 
προσφέρεται εκδρομή στην κορυφή του όρους Νταλσνίμπα, 
απ’ όπου θα απολαύσετε μια μοναδική θέα στο μαγευτικό 
Γκεϊράνγκερφιορδ, που έχει αναγνωριστεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στον γραφικό 
οικισμό μπορείτε να κάνετε αγορές παραδοσιακών προϊόντων 
ή να απολαύσετε τοπικές γεύσεις στα μικρά εστιατόρια.

4η Ημέρα: Άλεσουντ, Νορβηγία* (Άφιξη: 08.00 - Αναχώρηση: 18.00)
Το Ålesund είναι ένα γραφικό ψαρολίμανο στο στόμιο του Stor Fjord που βρίσκεται ανάμεσα στο Μπέργκεν και το Τρόντχαϊμ στην περιοχή Sunnmøre και είναι η πύλη προς τα γύρω 
φιορδ - Geirangefjord και Hjørundfjord - και τις εκπληκτικές Άλπεις Sunnmøre. Μια τεράστια πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το 1904, κατέστρεψε 800 κτίρια σε αυτό το αλιευτικό λιμάνι, 
το οποίο ξαναγεννήθηκε με την υποστήριξη του Γερμανικού Kaiser Wilhelm II και ξαναχτίστηκε στο τότε δημοφιλές αρ νουβό στιλ, γνωστό ως Jugendstil. Το αποτέλεσμα είναι ένα από 
τα ομορφότερα λιμάνια της Νορβηγίας, με καλοφτιαγμένα κτίρια με μεσαιωνικές προσόψεις, κομψούς πυργίσκους και καράβια κατά μήκος των οδών του κέντρου της πόλης. Σήμερα, 
εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο σημαντικά αλιευτικά λιμάνια της Νορβηγίας και ο μεγαλύτερος προμηθευτής του αποξηραμένου γάδου Klipfish στον κόσμο. Ο περίπατος σας θα 
σας οδηγήσει στον ποταμό Gågata, το κανάλι Brosundet και το Μουσείο Aalesunds, ενώ ο λόφος Aksla στην καρδιά της πόλης (ένα μόλις 418 βήμα αναρρίχηση αν αισθάνεστε ήπια 
ενεργητικός!), προσφέρει μια μεγάλη πανοραμική θέα.

5η Ημέρα: Στάβανγκερ, Νορβηγία (Άφιξη: 10.00 - Αναχώρηση: 20.00)
Βρισκόμαστε στη νοτιοδυτική ακτή της Νορβηγίας, στην επαρχία Ρόγκαλαντ και τη μεγαλύτερη πόλη της, πάνω στο φιόρδ Μπίφιορντ ή Μπόκναφιορντ, τμήμα του Στάβανγκερφιορδ. 
Το λιμάνι προστατεύεται από τα παρακείμενα νησιά και αποτελεί εμπορικό κέντρο της περιοχής. Το Στάβανγκερ είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της χώρας, με ένα σημαντικό 
Καθεδρικό ναό στο κέντρο της – το σημαντικότερο μετά το ναό του Τρόντχαϊμ, κτισμένο τον 11ο αι. Στα αξιοθέατα συγκαταλέγονται το Δημοτικό και Αρχαιολογικό Μουσείο, η Πλατεία 
της Αγοράς (Torget), κέντρο δράσης και σημείο συνάντησης ντόπιων και τουριστών, το μπρούτζινο άγαλμα του ντόπιου νομπελίστα και συγγραφέα, Alexander Kielland (1849-1906), 
το Ναυτικό Μουσείο, που στεγάζεται σε ένα παλιό σπίτι εμπόρου στην περιοχή Nedre Strandgate και φυσικά, η ιστορική συνοικία Gamle με πολλά παλιά σπίτια. Από το λόφο 
Βόλαντσχαουγκ στα 85 μ., προσφέρεται υπέροχη θέα του Στάβανγκερ, του φιόρδ και των παρακείμενων λόφων.

6η Ημέρα: Έν πλω

7η Ημέρα: Κίελο, Γερμανία (Άφιξη: 8.00 - Αναχώρηση: 19.00)
Το Κίελο θεωρείται το θαλάσσιο κέντρο του Βορρά. Έχει μακρά ναυπηγική και ναυτική παράδοση και σήμερα χαρακτηρίζεται από τη ζωντανή φοιτητική σκηνή, τον χαλαρό τρόπο ζωής 
και το αστικό ύφος. Μπορείτε να το αισθανθείτε αυτό στο σύγχρονο κέντρο της πόλης της όσο μπορείτε στην Dänische Strasse, έναν εμπορικό δρόμο με κτίρια του 19ου.Το νερό είναι το 
κυρίαρχο στοιχείο αυτής της πόλης. Το μονοπάτι για πεζούς και ποδηλάτες δίπλα στο κανάλι, είναι ιδανικό για περίπατο. Το κανάλι του Κιέλου είναι η πιο πολυσύχναστη τεχνητή πλωτή 
οδός στον κόσμο και συνδέει την πόλη με τη Βόρεια Θάλασσα.

8η Ημέρα: Κοπεγχάγη, Δανία (Άφιξη: 08:30)
Μετά το πρωινό, αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο και 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφή μας 
στην Ελλάδα.

*Στην αναχώρηση 13 Αυγούστου το λιμάνι του Άλεσουντ αντικαθίσταται με το λιμάνι του Χάουγκεσουντ
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Αδριατική - Βενετία
Δαλματικές Ακτές

7
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

Κάθε Πέμπτη

με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa Deliziosa 
Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά

Το Costa Deliziosa ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2007 και ολοκληρώθηκε στην Ανκόνα. Έτοιμο να σας ταξιδέψει σε μοναδικούς προορισμούς, 
προσφέροντας σας όλες τις ανέσεις, με ποικιλία σε κατηγορίες καμπινών, ευρύχωρα σαλόνια και μπαρ καθώς και μοναδικές προσφορές πάνω στο 
πλοίο για να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας.

Αφήστε τις έννοιες στο σπίτι.
Το μόνο που πρέπει να φέρετε στο πλοίο είναι ο ενθουσιασμός σας, η αίσθηση της εξερεύνησης και η επιθυμία σας να χαλαρώσετε. Εμείς θα 
φροντίσουμε για όλα τα υπόλοιπα: η φιλοξενία στα κρουαζιερόπλοια της Costa είναι γνωστή και στις 5 ηπείρους του πλανήτη. Στα πλοία μας θα 
βρείτε μια ευγενική και φιλική υποδοχή από ανθρώπους που προέρχονται από μέρη του κόσμου, όπου το να φιλοξενείς είναι τιμή και προνόμιο.

Έπιλέξτε το που, πότε και τι.
Αφήστε το «πώς» σε εμάς. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να απολαύσετε την ομορφιά των τοπίων που θέλετε να ανακαλύψετε, χωρίς να 
χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα. Δεν είναι στη φύση μας να κάνουμε οικονομία σχετικά με την ποιότητα. Σας προσφέρουμε τρόπους να 
χαλαρώσετε, γκουρμέ κουζίνα και πολλούς διαφορετικούς και συναρπαστικούς τρόπους για να διασκεδάσετε.

Τι επιλογές υπάρχουν για τη βραδινή διασκέδαση στο κρουαζιερόπλοιο;
Εκτός από το δείπνο το οποίο ανάγεται σε πραγματική βραδινή έξοδο, αμέσως μετά υπάρχουν αμέτρητες επιλογές διασκέδασης. Κεντρικά 
σαλόνια, τα περισσότερα σε μέγεθος θεάτρου, προσφέρουν μοναδικές παραγωγές, ζωντανή μουσική και παραστάσεις με χορευτικά 
συγκροτήματα και τραγουδιστές, με μοντέρνο και κλασικό ρεπερτόριο. Μικρότεροι χώροι με μοναδική εσωτερική διακόσμηση σε στυλ παμπ ή 
πιάνο μπαρ σας περιμένουν για ένα κοκτέιλ. Για όσους αντέχουν για μεταμεσονύκτια διασκέδαση και χορό, υπάρχει πάντοτε η ντισκοτέκ του 
πλοίου και το καζίνο για όσους θέλουν να προκαλέσουν τη τύχη τους. Για τους ρομαντικούς, ένας περίπατος στο κατάστρωμα κάτω από τα άστρα 
και στη γαλήνη της απέραντης θάλασσας είναι μοναδική ευκαιρία.

Ανακαλύψτε τι σας κάνει ευτυχισμένους.
Ένα πρωινό al fresco που σε γεμίζει ενέργεια. Απολαύστε ένα νέο χόμπι ή ένα καλό βιβλίο στη βιβλιοθήκη του πλοίου. Πάρτε 
μέρος σε ένα μάθημα μαγειρικής στο κατάστρωμα ή σε ένα μάθημα πιλάτες στο γυμναστήριο. Κάντε τζόκινγκ ή απολαύστε 
το ζεστό νερό του τζακούζι. Δεν χρειάζεται να επιλέξετε τώρα. Οι παροχές επί του πλοίου ταιριάζουν στις επιθυμίες και τις 
ανάγκες σας. Τα καλύτερα ιταλικά πιάτα, τοπικές συνταγές από τα λιμάνια που επισκέπτεστε και οι καλύτερες γεύσεις της 
διεθνούς γαστρονομίας. Κάθε ώρα της ημέρας μπορείτε να βρείτε κάτι για να ικανοποιήσει την γευστική περιέργειά σας. Είτε 
πρόκειται για ένα γρήγορο μεσημεριανό γεύμα στο μπουφέ, είτε για την ευχαρίστηση του να σας σερβίρουν στο κεντρικό 
εστιατόριο, είτε για την πιτσαρία που είναι ανοιχτή μέχρι αργά το βράδυ, είτε ακόμη ένα εορταστικό δείπνο ... Και για ένα πιο 
ρομαντικό και αποκλειστικό δείπνο μπορείτε να απολαύσετε ένα από τα ιδιαίτερα μενού των εστιατορίων Club και Samsara.
Απολαύστε το θέαμα.
Παρακολουθήστε μια διαφορετική παράσταση κάθε βράδυ στο εντυπωσιακό θέατρο του πλοίου: οι υπέροχες παραγωγές 
που θα δείτε θα σας κάνουν να νομίζετε ότι είστε σε Θέατρο του Μπρόντγουεϊ στην Νέα Υόρκη. Από την πλώρη έως την 
πρύμνη, ζωντανή μουσική σας συνοδεύει κατά την διάρκεια της διαδρομής σας. Το καζίνο είναι ανοιχτό μέχρι αργά το βράδυ. 
Απολαύστε νέες συγκινήσεις με την οικογένειά σας. Η νεροτσουλήθρα στην πισίνα. Γκολφ, ομαδικά παιχνίδια, αθλητικά 
τουρνουά, δημιουργικές τέχνες και μαθήματα χειροτεχνίας. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πράγματα που μπορούν να 
απολαύσουν οι ενήλικες. Στους χώρους του Squok Club τα παιδιά απασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες σύμφωνα με 
την ηλικία τους είτε στο Mini Club (3-6 ετών) είτε στο Maxi Club (7-11 ετών). Γεμάτο δραστηριότητες είναι όλο το 24ωρο και 
για τα παιδιά στο Teen Junior (12-14ετών) και το Teen Club 
(15 -17ετών).
Καμπίνες CLASSIC
Για εκείνους που τους αρέσει η αυθεντικότητα και θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο ότι έχει να προσφέρει μια 
κρουαζιέρα, η κατηγορία των καμπινών Classic είναι οι ιδανικές. Σε αυτήν την κατηγορία θα βρείτε τις πιο ελκυστικές τιμές 
που περιλαμβάνουν όλες τις στάνταρ υπηρεσίες και εγκαταστάσεις στο κρουαζιερόπλοιο.

Καμπίνες PREMIUM

Βρίσκονται σε προνομιούχες θέσεις σε όλα τα καταστρώματα των πλοίων, μπορείτε να απολαύσετε ειδικά προνόμια όπως το να επιλέξετε την σειρά που θέλετε να δειπνήσετε και να 
απολαύσετε το πρωινό σας και την υπηρεσία δωματίου όλη την ημέρα. Και οι 2 υπηρεσίες είναι δωρεάν και διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης.

SAMSARA

Επιλέξτε μια Samsara καμπίνα για να απολαύσετε την εμπειρία της ολικής αναζωογόννησης κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας σας, με απεριόριστη πρόσβαση στις υπηρεσίες Spa και 
το εστιατόριο Samsara. Τα αποκλειστικά προνόμια που περιλαμβάνονται στο πακέτο για τις καμπίνες Samsara είναι: η υπέροχη ιεροτελεστία της παρασκευής τσαγιού, δύο θεραπείες 
αναζωογόνησης της αρεσκείας σας, δύο μαθήματα φυσικής κατάστασης και αυτοσυγκέντρωσης και δύο συνεδρίες με UVA σολάριουμ. Και φυσικά όλα τα προνόμια που υπάρχουν 
και για τις Premium καμπίνες. 

SUITE

Πέρα από τις απολαύσεις και τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνεις σε μια Premium καμπίνα, εδώ η καμπίνα είναι μεγαλύτερη, με αποκλειστικές υπηρεσίες όπως, προτεραιότητα 
στην επιβίβαση, τον προσωπικό σας μπάτλερ και ένα μπουκάλι με αφρώδη οίνο και νόστιμες λιχουδιές κατά την άφιξη στην σουίτα σας. Μπορείτε επίσης να δειπνήσετε στην 
πολυτελή καμπίνα σας, να απολαύσετε το τζακούζι και να διαλέξετε το δικό σας ανατομικό μαξιλάρι μέσω εξειδικευμένης υπηρεσίας.

ΗΜ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ

1 Πειραιάς, 
Ελλάδα - 18:00

2 Εν πλω - -

3 Σπλιτ, 
Κροατία 08:00 18.00

4 Βενετία, 
Ιταλία 09:00 16:00

5 Μπρίντιζι, 
Ιταλία 16:00 22:00

6 Εν πλω - -

7 Μύκονος, 
Ελλάδα 09.00 20:00

8 Πειραιάς, 
Ελλάδα 07.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 349€
Εξωτερική με παράθυρο από 449€
Καμπίνα με μπαλκόνι από 699€

Πλήρης
Διατροφή
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Ανατολική Μεσόγειος
Παράλια Μικράς Ασίας 
Άγιοι Τόποι - Αιγαίο

7
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

Κάθε Δευτέρα

με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa MSC LIRICA 

Το MSC Lirica σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία κρουαζιέρας με επίκεντρο την άνεση και τη φιλοξενία στην καλύτερη παράδοση της MSC 
Cruises. Η υπέροχη εσωτερική θέα και η ανεμπόδιστη θέα στον ωκεανό από τα παράθυρα συμβάλλουν σε μια αίσθηση χαλαρής ευρυχωρίας, η 
οποία συμπληρώνεται από μια ποικιλία οικείων σαλονιών.

Οικογένεια & Παιδιά
Με τη βοήθεια διάσημων συνεργατών όπως η Chicco, η LEGO® και η Namco®, δημιουργήθηκαν υπέροχοι νέοι χώροι παιχνιδιού για παιδιά όλων 
των ηλικιών, ξεκινώντας με ένα συναρπαστικό πάρκο γεμάτο με διασκεδαστικά χαρακτηριστικά νερού.

Γυμναστική και χαλάρωση
Το πανοραμικό γυμναστήριο με την ευρεία επιλογή αθλητικών εγκαταστάσεων και το MSC Aurea Spa με τις παραδεισένιες περιποιήσεις ομορφιάς 
και μασάζ είναι μόνο δύο από τα περιβάλλοντα αιχμής επί του σκάφους που θα σας βοηθήσουν να απολαύσετε τον ελεύθερο χρόνο σας στο 
έπακρο.

Ψυχαγωγία και αναψυχή
Οι παγκοσμίου φήμης επιλογές ψυχαγωγίας στο πλοίο θα ενθουσιάσουν όλες τις ηλικίες, από το high-tech Broadway Theatre, το εκθαμβωτικό 
καζίνο του Λας Βέγκας και το φουτουριστικό Blue Club Disco .

Ψυχαγωγία
Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας, μπορείτε να απολαύσετε μια μεγάλη ποικιλία επιλογών ψυχαγωγίας και δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, το βράδυ και τη νύχτα, από ζωντανή μουσική και θεαματικά σόου μέχρι ψώνια, μαθήματα γυμναστικής και ηλιοθεραπεία δίπλα στην 
πισίνα. Πάντα θα βρείτε κάτι διασκεδαστικό να κάνετε.

Έστιατόρια & μπουφέ
Οι χώροι του εστιατορίου και του μπουφέ έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν χαλαρά, εκλεπτυσμένα γεύματα που περιλαμβάνουν μια διεθνή ποικιλία από γαστρονομικές σπεσιαλιτέ, 
από κλασική μεσογειακή κουζίνα μέχρι βραβευμένο σούσι και άλλες ασιατικές λιχουδιές.

Μπαρ & σαλόνια
Κάθε ένα από τα μπαρ του πλοίου είναι μια μοναδική εμπειρία απολάψτε την εκτενή ποικιλία από εκλεκτά κρασιά, μπίρες, κλασικά και πρωτοποριακά κοκτέιλ, υγιεινά smoothies φρούτων, 
γκουρμέ καφέ και σοκολατένιες απολαύσεις.

Εκτός από τις άψογες υπηρεσίες και παροχές του MSC Lirica, θα έχετε την ευκαιρία μέσα σε 7 ημέρες να ζήσετε μια υπέροχη εμπειρία καθώς θα επισκεφθείτε την Αρχαία Έφεσο στο 
Κουσάντασι, τους Αγίους Τόπους ( Ισραήλ ), τη Λεμεσό στην πανέμορφη Κύπρο, τη Ρόδο με το επιβλητικό Κάστρο των Ιπποτών και τη Σαντορίνη διάσημη για τα πλακόστρωτα σοκάκια 
της και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.

ΗΜ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ

1 Πειραιάς, Ελλάδα - 18:00

2 Κουσάντασι 
(Έφεσος), Τουρκία 09:00 18:00

3 Εν πλω - -

4 Χάιφα, Ισραήλ 06:00 19:00

5 Λεμεσός, Κύπρος 07.00 16:00

6 Ρόδος, Ελλάδα 10:00 18:00

7 Σαντορίνη, Ελλάδα 08.00 18:00

8 Πειραιάς, Ελλάδα 08.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 349€
Εξωτερική με παράθυρο από 449€
Καμπίνα με μπαλκόνι από 799€

Πλήρης
Διατροφή
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Κωνσταντινούπολη - Σμύρνη
Μπόντρουμ - Μύκονος

7
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

Κάθε Κυριακή

με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa Venezia 

Ελάτε μαζί μας σε ένα ταξίδι όπου τα πάντα είναι καινούργια, όπου το πρωτοποριακό μας πνεύμα και η ζεστή ιταλική φιλοξενία θα σας δείξουν 
τον κόσμο από μία διαφορετική οπτική. Από την θαλασσα. Η αισθησιακή και εκλεπτυσμένη διάθεση που κάνει την Βενετία εντελώς μοναδική, 
θα σας συντροφεύει και στο Costa Venezia, το νέο πλοίο αφιερωμένο στην γενέτειρα του Marco Polo και του Casanova. Απολαύστε όλες τις 
συγκλονιστικές συγκινήσεις μιας κρουαζιέρας από την Ευρώπη στην Άπω Ανατολή, μια διαδρομή όπου η ομορφιά και η ιστορία παρουσιάζεται 
γύρω σας, ακολουθώντας τις αρχείες διαδρομές των εμπόρων και των πειρατών. Ένα αξέχαστο ταξίδι σε τρεις ηπείρους, τέσσερις θάλασσες και 
δεκαοχτώ χώρες: από την Αδριατική ως την Ερυθρά Θάλασσα, από την Ινδία μέχρι τη Σιγκαπούρη και από την Κίνα μέχρι τις ακτές της Ιαπωνίας.

Αφήστε τις έννοιες στο σπίτι.
Το μόνο που πρέπει να φέρετε στο πλοίο είναι ο ενθουσιασμός σας, η αίσθηση της εξερεύνησης και η επιθυμία σας να χαλαρώσετε. Εμείς θα 
φροντίσουμε για όλα τα υπόλοιπα: η φιλοξενία στα κρουαζιερόπλοια της Costa είναι γνωστή και στις 5 ηπείρους του πλανήτη. Στα πλοία μας θα 
βρείτε μια ευγενική και φιλική υποδοχή από ανθρώπους που προέρχονται από μέρη του κόσμου, όπου το να φιλοξενείς είναι τιμή και προνόμιο.
Έπιλέξτε το που, πότε και τι.
Αφήστε το «πώς» σε εμάς. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να απολαύσετε την ομορφιά των τοπίων που θέλετε να ανακαλύψετε, χωρίς να 
χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα. Δεν είναι στη φύση μας να κάνουμε οικονομία σχετικά με την ποιότητα. Σας προσφέρουμε τρόπους να 
χαλαρώσετε, γκουρμέ κουζίνα και πολλούς διαφορετικούς και συναρπαστικούς τρόπους για να διασκεδάσετε.
Τι επιλογές υπάρχουν για τη βραδινή διασκέδαση στο κρουαζιερόπλοιο;
Εκτός από το δείπνο το οποίο ανάγεται σε πραγματική βραδινή έξοδο, αμέσως μετά υπάρχουν αμέτρητες επιλογές διασκέδασης. Κεντρικά 
σαλόνια, τα περισσότερα σε μέγεθος θεάτρου, προσφέρουν μοναδικές παραγωγές, ζωντανή μουσική και παραστάσεις με χορευτικά 
συγκροτήματα και τραγουδιστές, με μοντέρνο και κλασικό ρεπερτόριο. Μικρότεροι χώροι με μοναδική εσωτερική διακόσμηση σε στυλ παμπ ή 
πιάνο μπαρ σας περιμένουν για ένα κοκτέιλ. Για όσους αντέχουν για μεταμεσονύκτια διασκέδαση και χορό, υπάρχει πάντοτε η ντισκοτέκ του 
πλοίου και το καζίνο για όσους θέλουν να προκαλέσουν τη τύχη τους. Για τους ρομαντικούς, ένας περίπατος στο κατάστρωμα κάτω από τα άστρα 
και στη γαλήνη της απέραντης θάλασσας είναι μοναδική ευκαιρία.

Ανακαλύψτε τι σας κάνει ευτυχισμένους.
Ένα πρωινό al fresco που σε γεμίζει ενέργεια. Απολαύστε ένα νέο 
χόμπι ή ένα καλό βιβλίο στη βιβλιοθήκη του πλοίου. Πάρτε μέρος σε 
ένα μάθημα μαγειρικής στο κατάστρωμα ή σε ένα μάθημα πιλάτες 
στο γυμναστήριο. Κάντε τζόκινγκ ή απολαύστε το ζεστό νερό του 
τζακούζι. Δεν χρειάζεται να επιλέξετε τώρα. Οι παροχές επί του 
πλοίου ταιριάζουν στις επιθυμίες και τις ανάγκες σας. Τα καλύτερα 
ιταλικά πιάτα, τοπικές συνταγές από τα λιμάνια που επισκέπτεστε 
και οι καλύτερες γεύσεις της διεθνούς γαστρονομίας. Κάθε ώρα της 
ημέρας μπορείτε να βρείτε κάτι για να ικανοποιήσει την γευστική 
περιέργειά σας. Είτε πρόκειται για ένα γρήγορο μεσημεριανό γεύμα 
στο μπουφέ, είτε για την ευχαρίστηση του να σας σερβίρουν στο 
κεντρικό εστιατόριο, είτε για την πιτσαρία που είναι ανοιχτή μέχρι 
αργά το βράδυ, είτε ακόμη ένα εορταστικό δείπνο ... Και για ένα πιο 
ρομαντικό και αποκλειστικό δείπνο μπορείτε να απολαύσετε ένα από 
τα ιδιαίτερα μενού των εστιατορίων Club και Samsara.

ΗΜ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ

1 Κωνσταντινούπολη - 18:00

2 Κωνσταντινούπολη - -

3 Σμύρνη, Τουρκία 14:00 18.00

4 Μπόντρουμ, Τουρκία 09:00 16:00

5 Μύκονος, Ελλάδα 06:00 22:00

6 Πειραιάς, Ελλάδα 09:00 -

7 Εν πλω - 20:00

8 Κωνσταντινούπολη 06:00 -

ΗΜ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ

1 Κωνσταντινούπολη - 18:00

2 Κωνσταντινούπολη - -

3 Κουσάντασι
(Έφεσος), Τουρκία 18:00 -

4 Κουσάντασι
(Έφεσος),Τουρκία - 18:00

5 Ρόδος, Ελλάδα 08:00 20:00

6 Πειραιάς, Ελλάδα 08:00 19:00

7 Εν πλω - -

8 Κωνσταντινούπολη 06:00 -

Εσωτερική καμπίνα από 499€
Εξωτερική με παράθυρο από 649€
Καμπίνα με μπαλκόνι από 799€

Εσωτερική καμπίνα από 499€
Εξωτερική με παράθυρο από 649€
Καμπίνα με μπαλκόνι από 799€

Πλήρης
Διατροφή

Απολαύστε το θέαμα.
Παρακολουθήστε μια διαφορετική παράσταση κάθε βράδυ στο εντυπωσιακό θέατρο του πλοίου: οι υπέροχες παραγωγές που θα δείτε θα σας κάνουν να νομίζετε ότι είστε σε Θέατρο 
του Μπρόντγουεϊ στην Νέα Υόρκη. Από την πλώρη έως την πρύμνη, ζωντανή μουσική σας συνοδεύει κατά την διάρκεια της διαδρομής σας. Το καζίνο είναι ανοιχτό μέχρι αργά το βράδυ. 
Απολαύστε νέες συγκινήσεις με την οικογένειά σας. Η νεροτσουλήθρα στην πισίνα. Γκολφ, ομαδικά παιχνίδια, αθλητικά τουρνουά, δημιουργικές τέχνες και μαθήματα χειροτεχνίας. 
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πράγματα που μπορούν να απολαύσουν οι ενήλικες. Στους χώρους του Squok Club τα παιδιά απασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες σύμφωνα 
με την ηλικία τους είτε στο Mini Club (3-6 ετών) είτε στο Maxi Club (7-11 ετών). Γεμάτο δραστηριότητες είναι όλο το 24ωρο και για τα παιδιά στο Teen Junior (12-14ετών) και το Teen 
Club (15 -17ετών).

Καμπίνες CLASSIC
Για εκείνους που τους αρέσει η αυθεντικότητα και θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο ότι έχει να προσφέρει μια κρουαζιέρα, η κατηγορία των καμπινών Classic είναι οι ιδανικές. Σε 
αυτήν την κατηγορία θα βρείτε τις πιο ελκυστικές τιμές που περιλαμβάνουν όλες τις στάνταρ υπηρεσίες και εγκαταστάσεις στο κρουαζιερόπλοιο.
Καμπίνες PREMIUM
Βρίσκονται σε προνομιούχες θέσεις σε όλα τα καταστρώματα των πλοίων, μπορείτε να απολαύσετε ειδικά προνόμια όπως το να επιλέξετε την σειρά που θέλετε να δειπνήσετε και να 
απολαύσετε το πρωινό σας και την υπηρεσία δωματίου όλη την ημέρα. Και οι 2 υπηρεσίες είναι δωρεάν και διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης.
SAMSARA 
Επιλέξτε μια Samsara καμπίνα για να απολαύσετε την εμπειρία της ολικής αναζωογόννησης κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας σας, με απεριόριστη πρόσβαση στις υπηρεσίες Spa και 
το εστιατόριο Samsara. Τα αποκλειστικά προνόμια που περιλαμβάνονται στο πακέτο για τις καμπίνες Samsara είναι: η υπέροχη ιεροτελεστία της παρασκευής τσαγιού, δύο θεραπείες 
αναζωογόννησης της αρεσκείας σας, δύο μαθήματα φυσικής κατάστασης και αυτοσυγκέντρωσης και δύο συνεδρίες με UVA σολάριουμ. Και φυσικά όλα τα προνόμια που υπάρχουν 
και για τις Premium καμπίνες.
SUITE
Πέρα από τις απολαύσεις και τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνεις σε μια Premium καμπίνα, εδώ η καμπίνα είναι μεγαλύτερη, με αποκλειστικές υπηρεσίες όπως, προτεραιότητα 
στην επιβίβαση, τον προσωπικό σας μπάτλερ και ένα μπουκάλι με αφρώδη οίνο και νόστιμες λιχουδιές κατά την άφιξη στην σουίτα σας. Μπορείτε επίσης να δειπνήσετε στην 
πολυτελή καμπίνα σας, να απολαύσετε το τζακούζι και να διαλέξετε το δικό σας ανατομικό μαξιλάρι μέσω εξειδικευμένης υπηρεσίας.
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Κρουαζιέρα Ειδυλλιακό Αιγαίο

Αναχώρηση

απο Θεσ/νικη
 ALL 

INCLUSIVE

8
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

Από 1/5
και κάθε Κυριακή  

με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο CELESTYAL CRYSTAL

Για δεύτερη συνεχή χρονια ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο θα αναχωρεί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για μια υπέροχη κρουαζιέρα σε 
ελληνικά νησιά και στην Τουρκια! Μάλιστα φετος θα ειναι το πολυτελές CELESTYAL CRYSTAL με ακόμα περισσότερες διαθέσιμες καμπίνες το οποίο 
σας υποδέχεται από 1/5/2022 σε μια εξαιρετική 8ήμερη κρουαζιέρα με την ονομασία “ΈΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ” και τους εξής προορισμούς: 

ΘΈΣ/ΝΙΚΗ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ | ΡΟΔΟΣ | ΗΡΑΚΛΈΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΜΗΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ

Έπιλέγω φέτος κρουαζιέρα γιατί:
• Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία
• Θα δω κάποια από τα σημαντικότερα νησιά του Αιγαίου και το Κουσαντασι (Εφεσος)
• Θα ζήσω σε ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο με καθημερινές εκδηλώσεις
• Δεν ασχολούμαι με τη διατροφή μου ιδιαίτερα…είναι all inclusive!
• Θα πέσω για ύπνο στη Σαντορινη και θα ξυπνήσω στη Μυκονο και μετά στη Μήλο κλπ!!
• Tα ωράρια είναι ιδανικά για να έχω αρκετό χρόνο σε καθένα από τους υπέροχους προορισμούς
• Η τιμή είναι χαμηλή. Υπολογίστε μεταφορές, διαμονή, διατροφή και υπόλοιπα έξοδα σε αυτά τα πανάκριβα νησιά και θα το καταλάβετε 

πολύ καλά!
• Θεωρείται από τους ασφαλέστερους τρόπους διακοπών γιατί είναι ένας ελεγχόμενος 

χώρος όπου τηρείται κάθε έλεγχος για τον Covid.
Κάνω εδώ την κράτηση μου γιατι:
• Είμαστε επίσημος αντιπρόσωπος πωλήσεων της Celestyal Cruises
• Έχουμε άμεση δυνατότητα εύρεσης διαθεσιμότητας και κράτησης
• Μπορούμε να σας δώσουμε κάθε απαραίτητη πληροφορία – λεπτομέρεια που θα 

χρειαστείτε γιατί έχουμε μεγάλη εμπειρία στις κρουαζιέρες
• Δεν θα χρειαστεί να καταναλώσετε χρόνο σε διαδικαστικά θέματα ή “γραφειοκρατία” 

που ιδίως φέτος είναι αρκετή..
τα κάνουμε εμείς όλα για εσάς!
• Προσφέρουμε σε αποκλειστικότητα μεταφορές με λεωφορείο από πόλεις της 

περιφέρειας 
για τη Θεσσαλονίκη στα ακριβή ωράρια της κρουαζιέρας με αποβίβαση και επιβίβαση στο 
λιμάνι!
• Προσφέρουμε δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης της κράτησης
• Γνωρίζετε τον αριθμό της καμπίνας σας με την επιβεβαιωση της κρατησης
• Έχετε συνεχώς κάποιον να είναι δίπλα σας για κάθε ανάγκη κατα τη διάρκεια των 

διακοπών σας

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΩΡΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 19.00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
(ΕΦΕΣΟΣ) 13.00 21.00

ΤΡΙΤΗ ΡΟΔΟΣ 09.00 18.00

ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙO 07.00 12.00

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 16.30 02.00 (Πέμπτη)

ΠΕΜΠΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 08.00 02.00 
(Παρασκευή)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΛΟΣ 09.00 19.00

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΘΗΝΑ 07.00 17.00

ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 10.00 -
Στη Σαντορίνη η αποβίβαση γίνεται με ακάτους (καιρού επιτρέποντος)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ € 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α’

 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ € 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ B’ 

ΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  549 679

ΙΒ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 4,5 659 749

IC ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 6,7 689 779

XA / XBO ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 2/6 789 899

XB ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 3,5,6 809 919

XC ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 3,4 839 959

XD ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 6,7 879 999

SBJ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 6,7 1449 1519

S ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 6 1559 1639

SB ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 7 1769 1859

SG ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 6 2029 2129

• Τιμή κατ’ άτομο για 3ο & 4ο παιδί (0-11 ετών) 389 ευρώ (σε όλες τις κατηγορίες 
καμπινών)

• Τιμή κατ’ άτομο για 3ο & 4ο ενήλικα 699 ευρώ (σε όλες τις κατηγορίες καμπινών 
και κατόπιν ζήτησης)

• Τιμή για βρέφος κατω των 2 ετων : 289 ευρω (μονο λιμενικα τελη)
• Έπιβάρυνση μονόκλινου : 30% στην τιμή της εσωτερικής και εξωτερικής 

καμπίνας και 70% στην τιμή της σουίτας (αφαιρουμένων των λιμενικών τελών 
289€)  

• Οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα. 
• Οι τιμές των παιδιών ισχύουν σε καμπίνα με 2 ενήλικες.
• Έπιβεβαιώστε την ώρα της κράτησης γιατί όταν τελειώνουν οι προσφορές οι 

παραπάνω τιμές ανεβαίνουν

Special Offers ! 

ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΈΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
Αναχωρήσεις από 1/5 

και κάθε Κυριακή
Τελευταία αναχώρηση 9/10 
με επιστροφή στην Αθήνα
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Σαντορίνη
Απευθείας Πτήσεις 

Aegean  

& Volotea

+Δώρο η Βαλίτσα!

4,5&6
ημέρες

FLY & DRIVE 

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

12 Αυγούστου
2,9 Σεπτεμβρίου

23,30 Ιουλίου

6,13,20 Σεπτεμβρίου

5,12,19,26 Ιουλίου

6,13,20 Σεπτεμβρίου

3+1 Ημέρες

5 Ημέρες

6 Ημέρες

8,13,20 Αυγούστου

2,9,16 Αυγούστου

Αν παρατηρήσετε το πρόγραμμά μας, θα δείτε πως σε κάθε παρουσίαση προορισμού κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. 
Για την Σαντορίνη δεν θα κάνουμε γιατί δεν το θεωρούμε αναγκαίο. 
Θα σας πούμε μόνο πως κάθε χρόνο, λόγω της πολύ μεγάλης προσέλευσης τουριστών από κάθε μέρος της γης, οι τιμές  
(πτήσεις, δωμάτια, μεταφορές κλπ) είναι αρκετά υψηλές, ιδίως για τα ελληνικά δεδομένα.

Εμείς έχοντας πολυετή εμπειρία στον προορισμό, ιδιαίτερα φέτος φροντίσαμε να καταφέρουμε να σας προσφέρουμε τις καλύτερες 
περιπτώσεις πτήσεων, διαμονής και μεταφορικών μέσων, στις χαμηλότερες δυνατές τιμές.  
 

Tι μπορώ να κάνω στη Σαντορίνη;
Κρουαζιέρα στο Ηφαίστειο, ηλιοβασίλεμα στην Οία, Ημεροβίγλι, Μινωική πολιτεία Ακρωτηρίου, μοναδική θέα στην Καλντέρα, βόλτα 
στα γραφικά σοκάκια, κόκκινη παραλία, βουτιά στις ζεστές πηγές, πεζοπορία, νησάκια Νέα και παλιά Καμένη, οινοποιεία Σαντορίνης, 
καλό φαγητό, νυχτερινή ζωή, τελεφερίκ Φηρών, παραδοσιακό Μεγαλοχώρι, παραλίες, beach bar, αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο 
Φηρών, βενετσιάνικα κάστρα..

 
Σε ποιο μέρος του νησιού να μείνω;
Στις προτάσεις μας για διαμονή θα βρείτε λύσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να 
επιλέξετε την περιοχή που επιθυμείτε..

Φηρά: Η χώρα του νησιού, το κοσμοπολίτικο κέντρο της Σαντορίνης
Φηροστεφάνι: Η προέκταση των Φηρών, δίπλα στην καρδιά του νησιού
Ημεροβίγλι: Φημισμένο χωριό συνώνυμο της μαγευτικής θέας στο ηφαίστειο
Καρτεράδος: Το εμπορικό κέντρο του νησιού, δίπλα στα Φηρά
Μεσαριά: Το απόλυτο γεωγραφικό κέντρο του νησιού
Περίβολος, Περίσσα: Φημισμένες παραλίες που σφύζουν από beach bars, watersports και εστιατόρια
Καμάρι: Ιδανικό κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο
Ακρωτήρι: Για διακοπές με θέα δίπλα στον φημισμένο αρχαιολογικό χώρο
Οία: Χωριό παγκοσμίως γνωστό για το υπέροχο ηλιοβασίλεμα

• Απευθείας πτήσεις AEGEAN & VOLOTEA  σε χαμηλές τιμές
• Δώρο τη βαλίτσα!
• Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
• Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία με θέα την 

Καλντέρα
• Διαμονή στην περιζήτητη περιοχή του Ημεροβιγλίου, αλλά και στο κέντρο των 

Φηρών

• Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο 
αεροδρόμιο 

• Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
• Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση
• Δωρεάν υπηρεσίες του τοπικού μας συνεργάτη με 24ωρο τηλέφωνο επικοινωνίας 

Γιατί να επιλέξω το δικό σας πακέτο; 
Έπιλέξτε εμάς για τις διακοπές σας στη Σαντορινη, γιατί προσφέρουμε...

Για τις διακοπές σας στη Σαντορίνη σας προτείνουμε 3 βασικά πακέτα

4 ημέρες “Summer Weekend break”, Παρασκευή - Δευτέρα, σε 4 μοναδικές αναχωρήσεις ►

►

►

5 ημέρες με την εγγύηση και ασφάλεια της AEGEAN AIRLINES και δώρο 1 βαλίτσα ανά άτομο

6 ημέρες με τις απευθείας πτήσεις της γνωστής Ισπανικής εταιρίας VOLOTEA με ιδανικά ωράρια πτήσεων και δώρο 1 βαλίτσα ανά άτομο

Δείτε εδώ τις 
τιμές

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΈ ΤΙΜΈΣ ΓΚΡΟΥΠ

ΑΜΈΣΗ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΤΗΤΑ 
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Aεροπορικά Πακέτα διακοπών  
στα νησιά 

Φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς αεροπορικές θέσεις και δωμάτια σε αρκετά χαμηλές τιμές ... εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε 
είναι να διαλέξετε ημερομηνία και να αφήσετε τα υπόλοιπα σε εμάς!    

Έπιλέξετε εμάς για αυτό το Καλοκαίρι στα 
ελληνικά νησιά γιατί προσφέρουμε...

• Προ κρατημένες θέσεις με απευθείας πτήσεις της AEGEAN AIR-
LINES σε χαμηλές τιμές

• Έπιλεγμένα δωμάτια σε τιμές γκρουπ
• Ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε parking στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” 

για να αφήσετε το αυτοκίνητο σας 
• Ένοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ με παραλαβή - 

παράδοση στο αεροδρόμιο του νησιού
• Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και δυνατότητα αναβάθμισης με καλύψεις 

covid
• Τη δική μας φροντίδα..Έίναι καλό να έχεις κάποιον έμπειρο να σε 

προσέχει!

Αεροπορικά εισιτήρια + ξενοδοχεία + ταξιδιωτική ασφάλιση 
Επιπλέον ενοικίαση αυτοκινήτου + parking στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

ΙΚΑΡΙΑΧΑΝΙΑ

ΠΑΡΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

ΡΟΔΟΣ

Δείτε εδώ τις 
τιμές
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Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι - Τολό
ΝΈΟ ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

4
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

2,16,24,31
 Αυγούστου

13,18,27 
 Ιουλίου

Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα

Ένα τετραήμερο σε μερικές από τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας μας στην καλύτερη εποχή. Μοναδικά αξιοθέατα, ελληνική φύση, ιστορία, 
γαστρονομία και μια μεγάλη ωραία παρέα. Μια εκδρομή που πραγματοποιούμε πολλά χρόνια και έχουμε ετοιμάσει στο παρακάτω πρόγραμμα τα 
καλύτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε σε 4 μέρες. Εσείς κάντε κράτηση και ετοιμάστε βαλίτσα..

Η διαμονή μας είναι στο Τολό, το οποίο θα σας εντυπωσιάσει με τις παροχές και τη θέα που δίνει το λιμάνι με τις ψαρόβαρκες και τα εκδρομικά 
σκάφη που ατενίζουν δύο μικρά νησάκια, το Κορωνήσι και τη Ρόμβη. Η εικόνα είναι γραφική, ρομαντική και ταυτόχρονα ειδυλλιακή.

1η Ημέρα: ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΈΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ
 Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Περνώντας από Τέμπη, Λάρισα, Λαμία, Θήβα, Ισθμό της Κορίνθου και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις για καφέ και φαγητό, φτάνουμε 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 Ναυπλίου και θα καταλήξουμε στο γραφικό Τολό για να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα απολαύσουμε το 

«Η …. ΚΟΠΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

δείπνο μας. 

2η Ημέρα: ΠΟΡΤΟ ΧΈΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΈΤΣΈΣ
Θα πάρουμε το πρωινό μας και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι, όπου θα πάρουμε το φέρυ για την προαιρετική εκδρομή για τα 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 αρχοντικό του Τομπάζη[που λειτουργεί ως 
παράρτημα της Σχολης Κ.Τεχνων] ,την Ιστορική οικία του Λάζαρου Κουντουριώτη που απο το 2001 λειτουργεί ως Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, την μητρόπολη (17ος αι.) με το μαρμάρινο 
καμπαναριό αλλα και το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας οπου εδω εντυπωσιάζει τον επισκέπτη ενα ξεχωριστό έκθεμα που πρόκειται για την ασημένια λήκυθο με την ταριχευμένη 
καρδιά του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη. Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα στενά δρομάκια της χώρας και να απολαύσουμε τον καφέ μας στο γραφικό λιμάνι.
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, την Ντάπια, το παλιό πυροβολείο-λιμάνι με τα βαριά κανόνια και τα εξαιρετικά ψηφιδωτά από στρογγυλά 
βότσαλα, ενώ λίγο πιο πέρα στέκει επιβλητικό στην προκυμαία το εμβληματικό -κλασικής αρχιτεκτονικής- κτίριο του Ποσειδώνιου, σημείο αναφοράς των Σπετσών. Μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον γύρο του όμορφου νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος για να 
περιπλανηθείτε στα στενάκια της περιοχής.

3η Ημέρα: ΤΟΛΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΤΡΈΝΑΚΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΠΟΥΡΤΖΙ - ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Πρώτη μας επίσκεψη ειναι 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 φτάνουν 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.Θα επισκεφτούμε τον επονομαζόμενο προμαχώνα «Μιλτιάδης» που  χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της 
Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη αλλα και το ιστορικό εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέα, χτισμένο από την εποχή των Ενετών.
 Χρονος στη διάθεση μας για  φωτογραφίες και να  απολαύσουμε την υπέροχη θέα από ψηλά. Στη συνέχεια μετάβαση στο Ναύπλιο που θα επισκεφθούμε την Πλατεία Συντάγματος, το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, το ναό του Αγίου Γεωργίου που εισήλθε, μόλις αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο, ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος, Όθωνας, αλλα και την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα 
μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας. Προτείνουμε προαιρετικά μια βολτα με το τουριστικό τρενάκι που λειτουργεί στο Ναύπλιο και που είναι πρωτότυπο μέσο για 
την ξενάγηση των επισκεπτών αλλά και ένας ευχάριστος τρόπος διασκέδασης μικρών και μεγάλων. Ξεκινάει από το λιμάνι της πόλης είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα παιδιά, αλλά 
υποβοηθητικό και για τους μεγάλους, μιας και σε μισή ώρα μπορούμε να δούμε  την πόλη με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
 Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση αλλα και για να κάνετε εξ’ ιδίων μια βόλτα στο Μπούρτζι με το βαρκάκι από το λιμάνι  (νησί – φρούριο στα τουρκο-αραβικά) ή εναλλακτικά μπορείτε 
να κάνετε μια βόλτα γύρω από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία της, Ιτς Καλέ = εσωτερικό κάστρο). Το μεσημέρι επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το απόγευμα 
θα έχουμε χρόνο να κάνουμε μια βόλτα στην γραφική παραλία του τουριστικού Τολό.

4η Ημέρα: ΈΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΓΈΡΑΝΈΙΑ ΟΡΗ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Πρώτη μας επίσκεψη ειναι 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 φτάνουν 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.Θα επισκεφτούμε τον επονομαζόμενο προμαχώνα «Μιλτιάδης» που  χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή 
του ήρωα της Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη αλλα και το ιστορικό εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέα, χτισμένο από την εποχή των Ενετών.
Χρονος στη διάθεση μας για  φωτογραφίες και να  απολαύσουμε την υπέροχη θέα από ψηλά. Στη συνέχεια μετάβαση στο Ναύπλιο που θα επισκεφθούμε την Πλατεία Συντάγματος, 
το Αρχαιολογικό Μουσείο, το ναό του Αγίου Γεωργίου που εισήλθε, μόλις αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο, ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος, Όθωνας, αλλα και την εκκλησία του Αγ. 
Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας. Προτείνουμε προαιρετικά μια βολτα με το τουριστικό τρενάκι που λειτουργεί στο Ναύπλιο και που είναι πρωτότυπο 
μέσο για την ξενάγηση των επισκεπτών αλλά και ένας ευχάριστος τρόπος διασκέδασης μικρών και μεγάλων. Ξεκινάει από το λιμάνι της πόλης είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα παιδιά, 
αλλά υποβοηθητικό και για τους μεγάλους, μιας και σε μισή ώρα μπορούμε να δούμε  την πόλη με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
 Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση αλλα και για να κάνετε εξ’ ιδίων μια βόλτα στο Μπούρτζι με το βαρκάκι από το λιμάνι  (νησί – φρούριο στα τουρκο-αραβικά) ή εναλλακτικά 
μπορείτε να κάνετε μια βόλτα γύρω από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία της, Ιτς Καλέ = εσωτερικό κάστρο). Το μεσημέρι επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το 
απόγευμα θα έχουμε χρόνο να κάνουμε μια βόλτα στην γραφική παραλία του τουριστικού Τολό.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή παιδιού Τιμή μονοκλ.

13,18,27 Ιουλίου
2,16,24,31 Αυγούστου Pitsakis Club / Ninemia Residence Ημιδιατροφή 179 95 260
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Τήνος

3,4,5
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ
κάθε 

Δευτέρα
Τετάρτη 

Παρασκευή
Σάββατο

Η Τήνος με την Παναγιά της Τήνου χαρακτηρίζεται ως το νησί της Πίστης, με εκατοντάδες εκκλησιές και ξωκλήσια να επιβεβαιώνουν το 
χαρακτηρισμό. Οι περιηγητές την αποκαλούν όμορφη νύφη των Κυκλάδων. Είναι όμορφη, διότι πέρα από τη φυσική της ομορφιά, παρουσιάζει 
και μία εξαιρετική Αιγαιοπελαγίτικη Αρχιτεκτονική στα μοναδικά χωριά της. Με υλικά το γρανίτη το μάρμαρο και το σχιστόλιθο χτίστηκαν 
όμορφα και αισθητικά καμπαναριά, εκκλησιές και σπίτια. 
Ιστορία, έντονο Θρησκευτικό στοιχείο, παραδοσιακή νησιώτικη αρχιτεκτονική, χρυσαφένιες ακρογιαλιές και καλή τουριστική υποδομή είναι αυτά 
που θα συναντήσετε στο φημισμένο νησί.  
Το ήπιο κλίµα του νησιού ευνοεί κάθε είδους δραστηριότητα, ενώ τα «δυνατά» µελτέµια δικαιολογούν έναν ακόμη χαρακτηρισµό που έχει 
αποδοθεί στην Τήνο «Το νησί του Αιόλου».

Έλάτε μαζί μας στην Τήνο γιατί :
• οι αναχωρήσεις μας είναι εγγυημένες 
• τα ξενοδοχεία που προσφέρουμε βρίσκονται μόνο μέσα στη χώρα, σε ιδανικά σημεία και είναι ποιοτικά ελεγμένα
• φροντίζουμε στα μέσα μεταφοράς και στα ξενοδοχεία να τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
• στην Τήνο σας υποδέχεται και σας ξεναγεί ο έμπειρος συνοδός μας, κ. Στρατής Κελαδίτης, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού και θα 

σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία 
• σας προσφέρουμε τον Γύρο του νησιού, μια υπέροχη εκδρομή, με επιπλέον επίσκεψη στην Αγία Πελαγία 
• οι τιμές των πακέτων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές 
• διοργανώνουμε εκδρομές στην Τήνο από το 1988..

1η Ημέρα: Ραφήνα - Τήνος
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο σημείο συνάντησης και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Ραφήνα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Τήνο. Άφιξη στο νησί της Μεγαλόχαρης, 
γνωριμία με τον τοπικό μας συνοδό και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Η διαμονή μας είναι μέσα στη χώρα, οπότε αφού πάρουμε οποιαδήποτε πληροφορία θέλουμε από τον συνοδό 
μας, μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με τη γραφική Χώρα της Τήνου.

2η Ημέρα: Τήνος - Ίδρυμα Έυαγγελιστρίας - Γύρος νησιού - Μονή Αγίας Πελαγίας - Βωλάξ - Καθολικά χωριά - Πύργος - Πάνορμος - Κιόνια
Πρωινό και επίσκεψη για περιήγηση στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας.  Θα δούμε το Ναό της Εύρεσης, το μαυσωλείο της Έλλης, το μουσείο Βυζαντινών εικόνων και την πινακοθήκη. 
Μια υπέροχη θρησκευτική και ιστορική αναδρομή στο σημαντικό αυτό μέρος. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το γύρο του νησιού με πρώτη στάση την περίφημη Μονή Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου (της Κυρίας των Αγγέλων) – το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας, ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια του ελλαδικού χώρου. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας 
περνώντας από το Εξώμβουργο (Αρχαία Ακρόπολη του νησιού και επιβλητικό κάστρο) για να καταλήξουμε στο Βωλάξ που είναι χτισμένο σε οροπέδιο στο κέντρο της Τήνου. Το 
“σεληνιακό” τοπίο του χωριού είναι μοναδικό. Η προέλευση των βράχων απασχόλησε την φαντασία των κατοίκων αλλά και την επιστήμη. Ανεξάρτητα με το πως δημιουργήθηκαν 
οι ογκώδεις, ολοστρόγγυλοι, συχνά ζωόμορφοι βράχοι από γρανίτη, το σίγουρο είναι ότι προσφέρουν ένα εντυπωσιακό και επιβλητικό θέαμα που δεν έχετε ξανασυναντήσει. 
Συνεχίζουμε περνώντας από τα καθολικά χωριά Λουτρά, Κρόκος, Κώμη, Καλλονή, Αγ.Μαρίνα, Καρδιανή φανερά επηρεασμένα από την περίοδο των Ενετών, καταλήγουμε στον Πύργο 
όπου θα δούμε το σπίτι και μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά. Επόμενη στάση είναι στο χωριό Πάνορμος, όπου θα έχουμε χρόνο για το μεσημεριανό μας φαγητό. Στην υπόλοιπη 
διαδρομή μας θα θαυμάσουμε τις όμορφες παραλίες του Αγίου Φωκά, του Αγίου Σώστη, το Λαούτι και θα τελειώσουμε τη βόλτα μας με μια τελευταία στάση στην περιοχή Κιόνια.

3η Ημέρα: Έκδρομή στην παραλία Κολυμπήθρα
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και επειδή Κυκλάδες χωρίς παραλία δεν γίνεται σήμερα θα πάμε παροαιρετικά σε μια από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού. Θα επισκεφθούμε την 
Κολυμπήθρα, γνωστή και ως Μικρή Άμμος & Μεγάλη Άμμος, «εντοπίζεται» στο βορειότερο σημείο της Τήνου, περίπου 25 λεπτά από τη Χώρα. Η παραλία ουσιαστικά χωρίζεται στα 
δύο, με το μεν μεγαλύτερο τμήμα της να «αφήνεται» στο βοριαδάκι και την ησυχία του και το δε μικρότερο, ωστόσο προστατευμένο από τους ανέμους κολπάκι με τη σιμιγδαλένια 
άμμο και τα γαλαζοπράσινα νερά, να έρχεται πρώτο σε προτιμήσεις. Παίρνει άριστα και στην οργάνωση, καθώς εδώ υπάρχουν ξαπλώστρες, ομπρέλες, ταβέρνες και beach bar. Χαρείτε 
την παραλία και το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας.

4η Ημέρα: Προτεινόμενες εξορμήσεις σε κοντινά νησιά
Η ημέρα αυτή είναι στη διάθεσή σας για να την αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Ο συνοδός μας, είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού και θα σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία και 
καθοδήγηση. Εναλλακτικές προτάσεις είναι να κάνετε κάποια επίσκεψη σε ένα από τα κοντινά νησιά όπως η Δήλος, η Πάρος, η Μύκονος, η Άνδρος και η Νάξος.

5η Ημέρα: Ιερός Ναός Μεγαλόχαρης - Ραφήνα - Έπιστροφή
Η μέρα μας θα ξεκινήσει με επίσκεψη και για όποιον επιθυμεί Θεία κοινωνία, στο ναό της Μεγαλόχαρης, το σημαντικότερο ορθόδοξο προσκύνημα στην Ελλάδα και ένα από τα 
γνωστότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ιερός Ναός χτίστηκε στο σημείο που βρέθηκε η Εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (με θαυματουργό τρόπο) μετά από όραμα της Μοναχής 
Πελαγίας. Η Εικόνα είναι για τους πιστούς θαυματουργή και συνδέεται με συγκλονιστικές αναφορές στην λυτρωτική παρέμβαση της Θεοτόκου που αξιώθηκαν να βιώσουν σε δύσκολες 
στιγμές της ζωής τους, μετά από θερμή προσευχή, ενώπιον Της. Ελεύθερος χρόνος και απόπλους για Ραφήνα. Στην άφιξη μας στη Ραφήνα, περιμένει το λεωφορείο με τον συνοδό για 
να επιστρέψουμε, κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην πόλη μας.

ΔΙΑΜΟΝΗ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ 

ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ

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

3 ημέρες / 2 διαν/σεις 
αναχώρηση πρωί 

κάθε Σάββατο & Δευτέρα
Διατροφή Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού σε 
δίκλινο γονέων

Flora rooms  - 165 155 129

Leandros / Lito 2*   175 165 129

Tinion 3*/ Oceanis 2* πρωινό 195 185 1ο & 2ο παιδί  
129

Onar Htl & Suites πρωινό superior 215, 
suite 255

superior 195, 
suite 240 129

4 ημέρες / 3 διαν/σεις 
αναχώρηση πρωί κάθε Τετάρτη

Διατροφή Τιμή σε δίκλινο
Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού σε 
δίκλινο γονέων

Flora rooms  - 195 185 145

Leandros / Lito 2*   210 195 145

Tinion 3*/ Oceanis 2* πρωινό 229 210 1ο & 2ο παιδί  
145

Onar Htl & Suites πρωινό superior 255, 
suite 275

superior 245, 
suite 265 145

4 ημέρες / 2 διαν/σεις 
αναχώρηση βράδυ 

κάθε Παρασκευή & 14/8
Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού σε 
δίκλινο γονέων

Flora rooms 169 155 139

Leandros / Lito 2* 195 169 139

Tinion 3*/ Oceanis 2* 199 185 1ο & 2ο παιδί 
139

Onar Htl & Suites superior 215, 
suite 240

superior 210, 
suite 230 139

5 ημέρες / 4 διαν/σεις 
αναχώρηση πρωί κάθε Σάββατο

Τιμή σε δίκλινο
Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού σε 
δίκλινο γονέων

Flora rooms 225 210 160

Leandros / Lito 2* 239 229 160

Tinion 3*/ Oceanis 2* 285 275 1ο & 2ο παιδί  
160

Onar Htl & Suites superior 295, 
suite 325

superior 285, 
suite 315 160
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Γύρος Πελοποννήσου
ΝΈΟ ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

6
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

14,22,29
 Αυγούστου

11,16,25,31 
 Ιουλίου

 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 υποδεχτούν όλη τη διάρκεια του χρόνου: Μεσσηνία, Ελαφόνησος, Μονεμβασιά, Μάνη, Πόρτο Χέλι, Καλάβρυτα, 
Ναύπλιο, εναλλάσσονται μπροστά μας και εμείς καθισμένοι αναπαυτικά στην θέση του  θεατή - ταξιδιώτη απολαμβάνουμε να περνάει μπροστά 
μας σας ταινία, η αρχαία και νεότερη ιστορία της πατρίδας μας.  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.

1η Ημέρα: ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΈΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ
Ξεκινάμε νωρίς το πρωί γιατί η μέρα μας θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πριν φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό. Μετά από κάποιες απαραίτητες 
στάσεις για να πιούμε ένα καφέ στα γρήγορα, θα κάνουμε την πιο σημαντική μας στάση στην Επίδαυρο, τον σημαντικότερο αρχαίο τόπο λατρείας του 
θεού Ασκληπιού. Ξακουστή σε όλη την Ελλάδα την έκανε το Ασκληπιείο της, ένα από τα σπουδαιότερα της αρχαιότητας και φυσικά το αρχαίο θέατρο, 
έργο του αρχιτέκτονα Πολύκλειτου, το οποίο παραμένει ακόμη αξεπέραστο ακόμη και σήμερα σε ομορφιά και ακουστική. Είναι εκπληκτικό ότι ακόμη 
και η εκπνοή του ηθοποιού φτάνει μέχρι την τελευταία σειρά !!! Με εξαιρετικές εντυπώσεις από έναν μοναδικό χώρο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
αλλά και ιστορικής σημασίας αναχωρούμε για το πανέμορφο Ναύπλιο. Μια αρχοντική πόλη με βαθιά ιστορία που δεν γίνεται να μην αγαπήσεις. Ένα 
όμορφο σκηνικό που όσες φορές και να το δεις πάντα σε με σαγηνεύει. Θα περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα όπως είναι η εκκλησία του Αγίου 
Σπυρίδωνα (όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας), ο ναός του Αγίου Γεωργίου (με σημαντικές εικόνες και τοιχογραφίες, όπως το αντίγραφο 
του Μυστικού Δείπνου του Ντα Βίντσι), η Πλατεία Τριών Ναυάρχων με το Δημαρχείο, το Κυβερνείο ή Παλατάκι, καθώς και η Πλατεία Φιλελλήνων. 
Φυσικά θα έχουμε χρόνο να επισκεφθούμε και να θαυμάσουμε το Παλαμήδι ,φρούριο το οποίο κατασκευάστηκε το 1687 από τους Ενετούς σε ύψος 
216 μέτρων. Η ξενάγηση τελείωσε !! θα έχουμε χρόνο για φαγητό και ποτό στον κεντρικό πεζόδρομο της Βασιλέως Κωνσταντίνου με τα αμέτρητα 
καταστήματα, στην οδό Σταϊκοπούλου με τα πολλά ταβερνάκια, στην παραλιακή περαντζάδα της Μπουμπουλίνας, αλλά και στον Ψαρομαχαλά, την 
πιο παλιά συνοικία που κατοικείται από τις αρχές του 13ου αιώνα. Φιλική συμβουλή !! Αναζητήστε τον «Ιταλό» που προσφέρει χειροποίητο ιταλικό παγωτό και σορμπέ σε διάφορες 
γεύσεις φρούτων και αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν της πόλης. Μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η Ημέρα: ΠΟΡΤΟ ΧΈΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΈΤΣΈΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας. Προαιρετική εκδρομή για τα δύο πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. Πρώτος μας σταθμός 
η κοσμοπολίτικη Ύδρα, την «αρχόντισσα του Αργοσαρωνικού», το νησί με την τεράστια ναυτική παράδοση και με την άριστα διατηρημένη αρχιτεκτονική του. Θα επισκεφθούμε τα 
αρχοντικά του Τομπάζη, Κουντουριώτη, Μιαούλη και την μητρόπολη, 17ος αι. με το μαρμάρινο καμπαναριό. Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα στενά δρομάκια της χώρας. 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. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: ΤΟΛΟ - ΜΟΝΈΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΈΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ
Είμαστε σίγουροι ότι θέλατε να μείνουμε στο Ναύπλιο τουλάχιστον ακόμη…πολλές ημέρες. Υποσχόμαστε ότι θα έρθουμε πάλι. Καλό πρωινό να πάρουμε δυνάμεις 
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 κτίρια 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
για γνωριμία με την όμορφη πόλη. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΜΑΝΗ
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε. Η καστροπολιτεία του Μυστρά μας περιμένει και «παραμονεύει » κυριολεκτικά μια που είναι πολύ κοντά, σχεδόν 
δίπλα στην Σπάρτη και μας μεταφέρει στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία… Πέτρινα καλντερίμια γεμάτα οχυρά, εκκλησίες, μονές, παλάτια και αρχοντικά μας ταξιδεύουν στο παρελθόν. Η 
περιήγηση στα πέτρινα καλντερίμια του είναι ένα ταξίδι στην ιστορία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Απαραίτητη η επίσκεψη στην Μητρόπολη που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο. 
Εδώ στέφθηκε αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος , ο μοναδικός αυτοκράτορας που στέφθηκε σε περιοχή εκτός της Κων/πολης.   Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην Ανατολική 
Μάνη και στην ιστορική Αρεόπολη. Κάτω από το λιτό τοπίο της Μάνης η φύση με ασύγκριτη τέχνη και υπομονή σμίλεψε ένα θαύμα πέρα από κάθε φαντασία… κατάλευκοι σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες, αστραφτεροί κρύσταλλοι στολίζουν κάθε γωνιά του, δημιουργώντας ένα απαράμιλλο θέαμα! Για το τέλος σας το κρατάμε «Μανιάτικο» και θα επισκεφθούμε το 
πανέμορφο πόλη-λιμάνι, Γύθειο. Βόλτα στην προκυμαία, το απαραίτητο καφεδάκι και επιστροφή στην Σπάρτη.

5η Ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ
Το πρωινό είναι το καλύτερο γεύμα και εμείς θα το τιμήσουμε. Στην συνέχεια αναχωρούμε 
για την «κοιλάδα των Θέων» όπως έχει χαρακτηριστεί η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. 
Ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου, που προσελκύει κάθε 
χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Βρίσκεται στην πανέμορφη κοιλάδα του ποταμού Αλφειού, εκεί 
όπου άνθισε το πιο δοξασμένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας, που ήταν αφιερωμένο στον πατέρα 
των θεών, τον Δία. Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει εκτός από το Ιερό του Δία, με τους 
ναούς και τα κτίρια που σχετίζονταν άμεσα με τη λατρεία, και διάφορα οικοδομήματα που 
είχαν χτιστεί γύρω από αυτό, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για 
την προετοιμασία και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, βοηθητικά κτίρια, χρηστικά και 
διοικητικά, καθώς και οικοδομήματα κοσμικού χαρακτήρα.
Οι εναλλαγές συνεχίζονται. Από το «αρχαίο πνεύμα, το αθάνατο» αναχωρούμε για 
την Πάτρα. Ζωντανή νεανική πόλη, πολύβουο λιμάνι και βασίλισσα του ελληνικού 
καρναβαλιού. Η σωστή ρυμοτομία της, με μεγάλους κεντρικούς δρόμους παράλληλους 
στο λιμάνι, κάθετους πεζόδρομους και μεγάλες πλατείες, δημιουργούν αίσθηση άπλας και 
προσφέρονται για περπάτημα. Η Πλατεία Τριών Συμμάχων απέναντι από το λιμάνι είναι 
κλασικό σημείο συνάντησης με φόντο το Ρολόι και το –έρημο σήμερα– ιστορικό νεοκλασικό 
ξενοδοχείο «Ματζέστικ» που έχει φιλοξενήσει ιστορικές προσωπικότητες. Η βόλτα που 
οδηγεί στον αναστυλωμένο Φάρο –στα δυτικά του λιμανιού– είναι αγαπημένο σημείο για 
το ηλιοβασίλεμα. Πίσω μας στέκει η εντυπωσιακή εκκλησία του πολιούχου Αγίου Ανδρέα, 
όπου όλοι δίνουν το «παρών» τη μέρα της γιορτής του. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο 
μας, που επειδή το επιλέξαμε κεντρικό έχουμε την δυνατότητα το απόγευμα να κάνουμε 
βόλτα στην περίφημη πλατεία «ψηλά αλώνια» που μας σύστησαν οι φίλοι μας οι Πατρινοί 
, ως την πιο όμορφη της πόλης. Διανυκτέρευση.

«ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ»
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή παιδιού Τιμή μονοκλ.

11,16,25,31 Ιουλίου
14,22,29 Αυγούστου

Pitsakis Club - Ninemia 3* Τολό
 Maniatis 3* Σπάρτη  

Mediterranee 4* Πάτρα

Πρωινό
& 4 δείπνα 290 99 375

Αξιοθέατα στην Πελοπόννησο: Ρομαντικά κάστρα, γραφικά χωριά και ιδιαίτερης ομορφιάς φύση
• Μονεμβάσια & Ναύπλιο: Η καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς και το Ναύπλιο με την Ακροναυπλία και το Μπούρτζι είναι από τους πλέον διάσημους, ρομαντικούς προορισμούς 

της Ελλάδας.
• Καλάβρυτα: Τα Καλάβρυτα με το χιονοδρομικό κέντρο.
• Φυσικοί θησαυροί: Το δάσος της Φολόης, τον βιότοπο της Γιάλοβας, τα περίφημα Σπήλαια του Διρού, το φαράγγι του Λούσιου, ιδανικό για πεζοπορία, αλλά και τη λίμνη 

Τσιβλού.
• Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Mια σχεδόν υπερφυσική παρέμβαση στο φυσικό τοπίο και η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων παγκοσμίως. Το βράδυ, 

φωταγωγημένη, προσφέρει ένα μεγαλειώδες θέαμα.
• Αρχαία Ολυμπία: Από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, με το αρχαίο στάδιο, τους ναούς και διάφορα οικοδομήματα σχετικά με την τέλεση των 

Ολυμπιακών Αγώνων
• Αρχαία Μεσσήνη: Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει ναούς, οικίες, τείχη και δημόσια κτίρια, που σώζονται σε καλή κατάσταση.
• Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της αρχαίας Ελλάδας, το περίφημο θέατρο στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Συνδυάζει την τέλεια ακουστική, την 

κομψότητα και τις συμμετρικές αναλογίες.
• Ο επιβλητικός ναός, έργο του ξακουστού Ικτίνου, αρχιτέκτονα του Παρθενώνα, είναι το πρώτο αρχαίο μνημείο στην Ελλάδα που περιλήφθηκε στη λίστα με τα Μνημεία 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1986.

6η Ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΈΛΦΟΙ - ΘΈΣ/ΝΙΚΗ
Θα χρειαστούμε καλό πρωινό σήμερα γιατί είναι ημέρα επιστροφής και θα χρειαστούμε δυνάμεις. 
Ας μην μελαγχολήσουμε όμως γιατι θα επισκεφθούμε μια σειρά από πανέμορφα μέρη. Πρώτος μας 
σταθμός, η Ναύπακτος μια πόλη γεμάτη ιστορία που ξέρει να κρατά το ενδιαφέρον του επισκέπτη 
της αμείωτο. Από τη ζωή στο γραφικό ενετικό λιμάνι της μέχρι τα στενά σοκάκια… Θα χαιρετήσουμε 
τον Μιγκέλ Θερβάντες (συγγραφέα του Δον Κιχώτη) που το άγαλμα του στο λιμάνι μας θυμίζει 
ότι συμμετείχε στην περίφημη ομώνυμη ναυμαχία και θα αναχωρήσουμε για το Γαλαξίδι. 
Χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός οικισμός από το 1978, έχει μια αρχοντική ομορφιά που σε 
ταξιδεύει. Το λιμάνι του κουβαλά ακόμη την αίγλη από τις εποχές που ήταν γεμάτο μπρατσέρες 
και σκούνες. Στενά σοκάκια ανηφορίζουν από το λιμάνι στο εσωτερικό της πόλης και βγάζουν σε 
καντούνια με φροντισμένα σπίτια, διατηρητέα αρχοντικά και εντυπωσιακά καπετανόσπιτα με 
περίτεχνες βοτσαλωτές αυλές.
Με γλυκιά νοσταλγία για εποχές που πέρασαν ανεπιστρεπτί πάμε να μάθουμε το μέλλον μας, ποιο 
είναι πιο κατάλληλο μέρος από τους Δελφούς με το περίφημο μαντείο !! Οι Δελφοί ήταν ο ομφαλός 
της γης, όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, συναντήθηκαν οι δύο αετοί που έστειλε ο Δίας από 
τα άκρα του σύμπαντος για να βρει το κέντρο του κόσμου, και για πολλούς αιώνες αποτελούσαν 
το πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο και το σύμβολο της ενότητας του αρχαίου ελληνισμού. 
Εντυπωσιασμένοι από την μυστηριακή ατμόσφαιρα και πλουσιότεροι σε εικόνες και εμπειρίες 
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής.

Hotel Pitsakis

Το Ξενοδοχείο Πιτσάκης στο Τόλο, βρίσκεται βήματα μακριά  από την παραλία του  
Τολου Ψιλή Άμμο και πάνω στον  κεντρικό  δρόμο. Ένα πρόσφατα ανακαινισμένο 
ξενοδοχείο με εξαιρετική αισθητική στην διακόσμηση, που διαθέτει εστιατόριο, 
κοινόχρηστο lounge και κήπο. Πολύ  κοντά  στο κέντρο  του οικισμού , σε Super 
market ,εστιατόρια και άλλα μαγαζιά.

Hotel Ninemia

Tο Ninemia Hotel βρίσκεται σε εξαιρετική  τοποθεσία στην περιοχή του Τολό. 
Διαθέτει ευρύχωρα  δωμάτια,  πρόσφατα  ανακαινισμένα  που  έχουν  θέα  στη  
πισίνα  και  στον  κήπο. Μόλις 2’ λεπτά με τα πόδια από τον κεντρικό δρόμο του 
οικισμού και τα μαγαζιά με τουριστικά είδη.

Hotel Maniatis

Tο Hotel  Maniatis βρίσκεται στη Σπάρτη, μόλις λίγα βήματα από την κεντρική 
πλατεία και το Δημαρχείο της πόλης. Με θέα στην πόλη και το βουνό, αυτό το 
κομψό ξενοδοχείο καλωσορίζει τους επισκέπτες με τα  όμορφα και πλήρως 
εξοπλισμένα  δωμάτια, καθώς και  τον πλούσιο μπουφέ πρωινού στο εστιατόριο. 
Πολύ κοντά στο ξενοδοχείο, το αρχαιολογικό  μουσείο, το μουσείο τέχνης και το 
Ελληνικό Μουσείο Ελιάς.

Hotel Mediterranee

Το Mediterranee Patras  είναι ένα ευχάριστο και φιλικό ξενοδοχείο στον κεντρικό 
πεζόδρομο  της Πάτρας και σε  απόσταση  5 λεπτών με τα πόδια από την πλατεία 
Ψηλά Αλώνια. Διαθέτει  πλήρως ανακαινισμένα και καλαίσθητα δωμάτια και 
προσφέρει καθημερινά πρωινό σε πλούσιο μπουφέ .
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Σκιάθος
ΝΈΟ 

ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

5&6
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

3,7,11,15
19,23,27

 Αυγούστου

2,6,9,13,17
22,26,30
 Ιουλίου

Γιατί στη Σκιάθο;
Όμορφο νησί
• Mε υπέροχες παραλίες, όμορφα τοπία, αξιοθέατα, καλό φαγητό, νυχτερινή ζωή και καλή τουριστική υποδομή
Aτελείωτο Party!
• Κόσμος από όλη την Ελλάδα & την Ευρώπη έρχεται κάθε καλοκαίρι στο νησί, που μετατρέπεται σε ένα από τα καλύτερα party islands. Άπο το 

πρωί βουτιές στην παραλία, games & watersports, το απόγευμα beach party, λίγη ξεκούραση και clubbing μέχρι το πρωί (τηρώντας πάντα τους 
υγειονομικούς κανόνες).

Ένα νησί για όλα τα γούστα!
• Κολυμπήστε σε κάποια πιο «χαλαρή» παραλία με ωραίο φυσικό περιβάλλον, κάντε μία από τις πολλές μίνι κρουαζιέρες, απολαύστε φαγητό σε 

κάποιο καλό εστιατόριο και το βράδυ ένα ποτό στις φημισμένες «μαξιλάρες».
Γιατί μαζί μας στη Σκιάθο;
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε :
• Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
• Βρίσκονται εντός χώρας, γιατί την μικρή διαφορά στην τιμή με αυτά εκτός χώρας θα την πληρώσετε με το παραπάνω σε μεταφορές
• Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
Mεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Βόλου

• Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία 
• Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων 
• Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
• Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
• Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου
Έπιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
• Σκόπιμα αποφεύγουμε για μια σειρά από αιτίες, μικρά πλοία που δεν αναχωρούν από το λιμάνι του Βόλου. Κάποια από αυτά σύμφωνα με το 

νόμο για λόγους ασφάλειας είναι μόνο για θαλάσσιες εκδρομές κοντινών αποστάσεων και όχι για μεταφορές από λιμάνι σε λιμάνι.
• επιλέγουμε το PROTEUS της ANES FERRIES με χωρητικότητα 372 επιβάτες, 110 αυτοκίνητα και 87 μοτοσυκλέτες. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι 

για να απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε. 
• Τα ωράρια του πλοίου είναι ιδανικά για να έχετε περισσότερο χρόνο στο νησί. Αναχώρηση πρωί και επιστροφή βράδυ.
• Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
Έκπτωτική κάρτα 
• Σε κάποια από τα μαγαζιά που σας προσφέρουμε έκπτωση είμαστε σίγουροι πως θα πάτε σίγουρα, όπως island cruises, water sports, εστιατόρια, fast food, clubs, cafe, shisa 

delivery, electric scooter, frozen yogurt κ.α.
• Γιατί να πληρώσεις περισσότερα αφου μπορείς να πληρώσεις λιγότερα?!!
Island cruises  
• -Θα έχεις ακούσει πως από τη Σκιάθο μπορείς να κάνεις μερικές πολύ ωραίες μίνι κρουαζιέρες και σωστά έχεις ακούσει. Αυτές που πιστεύουμε πως αξίζουν περισσότερο είναι : 
 Γύρος νησιού - Παραλία Λαλάρια - Κάστρο - νησί Τσουγκριά  |  Σκόπελος - Αλόννησος 
• Έχουμε εξασφαλίσει για σένα διαθεσιμότητα και χαμηλές τιμές αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Η συνοδός του νησιού φροντίζει να πηγαίνουμε όλοι μαζί όπως ήρθαμε από 

την πόλη μας, σαν μια μεγάλη παρέα..
Big brother
• Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
• Έχουμε συνοδό στο νησί για άμεση επικοινωνία 
• Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το τακτοποιήσουμε εμείς.
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια 
• Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
• Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ
Θα ξεκινήσουμε νωρίς το πρωί για να πάρουμε το πρωινό πλοίο, ώστε να έχουμε την ημέρα στη διάθεσή μας. Φτάνουμε στο λιμάνι του Βόλου, επιβιβαζόμαστε στο πλοίο και φτάνουμε 
στη Σκιάθο. Θα πάμε αμέσως στα δωμάτια να τακτοποιήσουμε τα πράγματα και είμαστε έτοιμοι!
Tώρα μπορείτε να κάνετε μια βόλτα, να καθίσετε σε ένα καφέ μπροστά στη θάλασσα ή να κάνετε την πρώτη σας βουτιά σε μια από τις πολλές υπέροχες παραλίες της Σκιάθου.
Η βραδινή βόλτα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ωραίο παραδοσιακό ταβερνάκι, ένα cocktail στις φημισμένες “μαξιλάρες”, περπάτημα στην παραλία με τα πολυτελή σκάφη και για τα 
party animals ατελείωτο clubbing μέχρι το πρωί..

2η-4η Ημέρα: ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ!
Είναι τόσα που μπορείς να κάνεις σε αυτό το νησί που σίγουρα 5 μέρες δεν είναι αρκετές. Εσύ όμως ξέρεις καλύτερα τι θέλεις και φυσικά αυτό να κάνεις. Βόλτες, βουτιές, δραστηριότητες, 
beach parties, water sports και εννοείται clubbing δεν πρέπει να λείπουν από τη λίστα σου. Μην παραλείψεις να κάνεις μια μίνι κρουαζιέρα σε μέρη όπως οι Γαλάζιες σπηλιές και η 
φημισμένη παραλία Λαλάρια που δεν μπορείς να πας οδικώς.

5η Ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ
Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, όμως έχεις ακόμα ελεύθερο χρόνο για μια τελευταία βόλτα στη Χώρα. Στην συνέχεια επιβίβαση στο πλοίο και αφήνοντας πίσω την Σκιάθο θα 
κατευθυνθούμε στο λιμάνι του Βόλου όπου περιμένει το λεωφορείο μας για να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής.

Δρομολόγια πλοίου PROTEUS - ANES FERRIES

Βόλος - Σκιάθος Σκιάθος - Βόλος

Τετάρτη, Παρασκευή,  08.15 - 11.00 Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή 16.45 - 19.45

Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή 11.15 - 14.15 Τετάρτη 13.45 - 16.45

Σάββατο 08.45 - 11.40 Παρασκευή 19.30 - 22.30

Σάββατο 14.15 - 17.15
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5 ΗΜΈΡΈΣ 2,6,9,13 Ιουλίου  
19,27 Αυγούστου

22,26,30 Ιουλίου 
3,7,11,15 Αυγούστου

Διαμονή σύντομη περιγραφή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή
τετράκλινου

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

SKIATHOS STUDIOS
Βρίσκονται στη Χώρα, πολύ κοντά στην 

κεντρική οδό Παπαδιαμάντη και το 
Λιμάνι. Τα δωμάτια έχουν AC, TV 

και ψυγείο.
- 149 139 135 185 175 165

ELENIS HOUSE

Βρίσκονται στην καρδιά της χώρας 
λίγα μέτρα από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη και διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο. 

Βαθμολογία Booking 8.5

- 165 155 149 189 179 175

LA FLEUR 
APARTMENTS 

Καινούρια διαμερίσματα στη χώρα της 
Σκιάθου και 5 λεπτά από την παραλία 

Μεγάλη Αμμος. Διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι με θέα. 
Υπάρχει επίσης εξοπλισμένη κουζίνα με 
φούρνο μικροκυμάτω ν και βραστήρα. 

Θα βρείτε και διαθέσιμο hot tub - Jacuzzi 
με θέα στην πόλη. 

Βαθμολογία Booking 9.2

- 169 165 - 210 195 -

POLYKRATIS 
ROOMS
 3 KEYS

Καινούρια δωμάτια στην καρδιά της 
χώρας της Σκιάθου δίπλα από την 

κεντρική οδό Παπαδιαμάντη, 5 λεπτά με 
τα πόδια από την παραλία.Στο χώρο θα 

βρείτε εστιατόριο και πλυντήριο.
 Τα δωμάτια διαθέτουν AC, TV, ψυγείο 

και free wifi. Κάποια δωμάτια διαθέτουν 
και εξοπλισμένη κουζίνα. 
Βαθμολογία Booking 9.1

- 179 169 165 225 210 185

 ΙΝΟ 
STUDIOS

-Εξαιρετικά δωμάτια στην καρδιά της 
χώρας της Σκιάθου δίπλα από την 

κεντρική οδό Παπαδιαμάντη, 5 λεπτά με 
τα πόδια 

από την παραλία.
 Τα δωμάτια διαθέτουν AC, TV, ψυγείο 

κουζίνα και free wifi. 
Βαθμολογία Booking 9.5

- 189 169 - 235 210 -

MARLTON 2*

Βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα 
σημεία της χώρας με άμεση πρόσβαση 
στο λιμάνι, στη στάση του λεωφορείου, 

στο κέντρο της διασκέδασης και 
στα βασικά αξιοθέατα. Τα δωμάτια 

διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και 
ψυγείο. Διαθέτει χώρο πρωινού και 

πισίνα.
Βαθμολογία Booking 8.5

πρωινό 199 185 175 245 210 199

ALKYON 3*

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της 
Σκιάθου 250μ από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη., μπροστά στο λιμάνι. 
Όλα τα δωμάτια έχουν AC, TV , ψυγείο 
και μπαλκόνι. Διαθέτει χώρο πρωινού 

και πισίνα.

πρωινό

Inland view
295 250 - Inland view

370 350 -

sea view
395 360 - sea view

480 460 -

 MELTEMI 
BOUTIQUE

Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της 
Σκιάθου σε ιδανική τοποθεσία, δίπλα 
από την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη 

μπροστά στο λιμάνι με μοναδική θέα στη 
θάλασσα. Τα δωμάτια είναι πολυτελή και 

πλήρως εξοπλισμένα. 

πρωινό 345
standard dbl

335
superior 

tpl

325
 executive fami-

ly suite
365

standard dbl
350

superior 
tpl

340
executive fami-

ly suite

6 ΗΜΈΡΈΣ 17 Ιουλίου & 23 Αυγούστου

Διαμονή σύντομη περιγραφή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο Τιμή σε τετράκλινο

SKIATHOS 
STUDIOS

Βρίσκονται στη Χώρα, πολύ κοντά στην κεντρική 
οδό Παπαδιαμάντη και το Λιμάνι. Τα δωμάτια 

έχουν AC, TV και ψυγείο.
- 199 189 185

ELENIS HOUSE
Βρίσκονται στην καρδιά της χώρας λίγα μέτρα από 

την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη και διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο. 

Βαθμολογία Booking 8.5
- 219 215 210

LA FLEUR 
APARTMENTS 

Καινούρια διαμερίσματα στη χώρα της Σκιάθου 
και 5 λεπτά από την παραλία Μεγάλη Άμμος. 

Διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και 
μπαλκόνι με θέα. Υπάρχει επίσης εξοπλισμένη 

κουζίνα με εστία και βραστήρα. 
Θα βρείτε και διαθέσιμο hot tub – Jacuzzi (με 

χρέωση) με θέα στην πόλη. Βαθμολογία 
Booking 9.2

- 225 219 -

POLYKRATIS ROOMS
 3 KEYS

Καινούρια δωμάτια στην καρδιά της χώρας 
της Σκιάθου δίπλα από την κεντρική οδό 

Παπαδιαμάντη, 5 λεπτά με τα πόδια από την 
παραλία. Στο χώρο θα βρείτε εστιατόριο και 

πλυντήριο. 
Βαθμολογία Booking 9.1

- 235 225 219

MARLTON 2*

Βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της 
χώρας με άμεση πρόσβαση στο λιμάνι, στη στάση 
του λεωφορείου, στο κέντρο της διασκέδασης και 

στα βασικά αξιοθέατα. 
Βαθμολογία Booking 8.5

πρωινό 245 230 225

 
Εάν είστε φοιτητής, οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 5€ / άτομο

Αν δεν επιθυμείτε μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι του Βόλου οι τιμές μειώνονται 15€ / άτομο.
Eπιλέξτε μόνο μεταφορά με λεωφορείο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 50€ ανά άτομο με επιστροφή. Μια διαδρομή 28€ ανά άτομο.

Έιδικες τιμές για παρέες 6 ατόμων και πάνω



66|

Σκόπελος
ΝΈΟ ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

5&6
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

3,7,11,15,19,27
Αυγούστου

23 Αυγούστου

9,13 22,26,30 
Ιουλίου

17 Ιουλίου

5 Ημέρες

6 Ημέρες

ΔΑΣΟΣ ΜΈΣΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ…..
 Κατάφυτα τοπία,  σμαραγδένια νερά, αρώματα της ανοιξιάτικης φύσης και παραδοσιακές γεύσεις είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την 
εικόνα της καλοκαιρινής Σκοπέλου.  Με τα πολυάριθμα μοναστήρια και τις αμέτρητες εκκλησιές της, η Σκόπελος προσφέρει πολλές επιλογές στους 
επισκέπτες της. Χαρακτηριστικό είναι το παλιό μοναστήρι της Ευαγγελίστριας που ανακαινίστηκε το 1712 και φημίζεται για την πανοραμική θέα του. 
Στη νυχτερινή διασκέδαση χωράνε όλα τα γούστα: cocktail bars και νυχτερινά κέντρα, τζαζ και ρεμπέτικα, ελληνικό χιπ-χοπ και νησιώτικα. Παράδοση 
του νησιού, ωστόσο, είναι η ρεμπέτικη μουσική, καθώς από αυτόν τον τόπο κατάγονται φημισμένοι ρεμπέτες.
Στο πρόγραμμα που σας προτείνουμε τα έχουμε όλα! Θα ξεκινήσουμε με λεωφορείο από την πόλη μας, θα πάρουμε το πλοίο από το λιμάνι του Βόλου 
και φτάνοντας στην Σκόπελο θα είμαστε έτοιμοι για ένα ωραίο break! Η διαμονή σας μπορεί να γίνει σε πολύ ωραία δωμάτια ή ξενοδοχεία μέσα στη 
χώρα. Λόγω της μικρής ακτοπλοϊκής κίνησης και της απουσίας βιομηχανικών μονάδων, η Σκόπελος διαθέτει από τα πλέον καθαρά και διαυγή νερά 
της Ελλάδας. Χάρη στη γεωλογική μορφολογία του νησιού, συναντά κανείς ταυτόχρονα παραλίες με χρυσή άμμο, όπως ο Στάφυλος, με λεπτό χαλίκι, 
όπως η Καστάνη και η Μηλιά, και με βότσαλο, όπως ο Πάνορμος. Η συνύπαρξη των κρυστάλλινων νερών και της πλούσιας βλάστησης έχει χαρίσει στη 
Σκόπελο τον τίτλο του «πράσινου και μπλε» νησιού. Το συνολικό μήκος των παραλιών της ξεπερνά τα 100 χλμ, με πολλές από αυτές να προσεγγίζονται 
μόνο δια θαλάσσης. Οι πολυάριθμοι κολπίσκοι, οι σπηλιές και οι ανοιχτές στο πέλαγος παραλίες αποτελούν πόλο έλξης για κολυμβητές, δύτες και 
ιστιοπλόους από όλο τον κόσμο. Χάρη σε ένα ευτυχές γεωλογικό «ατύχημα», διαθέτει τόσο αμμώδεις ακτές όσο και ακτές με βότσαλα. Το σχήμα 
του νησιού -που κατά καιρούς έχει παρομοιαστεί με σαξόφωνο, πέλεκυ και μπούμερανγκ- και η αλληλεπίδρασή του με τις συνήθεις παλίρροιες, τα 
ρεύματα και τους ανέμους, έχουν συμβάλλει στη δημιουργία μιας εντυπωσιακής και συχνά απρόσιτης ακτογραμμής. Στη βόρεια πλευρά του νησιού 
συναντά κανείς ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες: Περιβολιού, Αποθαμένης, Αϊ-Γιάννης, Σπηλιά. Η άγρια ομορφιά του τοπίου, η απουσία 
ανθρώπινης παρέμβασης ή οικιστικής ανάπτυξης προσφέρουν στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για περιπατητικές εκδρομές, κολύμπι και 
καταδύσεις. Η μορφολογία της νότιας ακτογραμμής του νησιού είναι εντελώς διαφορετική: απέραντες παραλίες, πεύκα που βουτούν στη θάλασσα, 
μαγευτικό δειλινό, οργανωμένες παραλίες με υποδομές για οικογενειακές και κοσμικές διακοπές. Τα 100 χλμ ακτών που περιστοιχίζουν τη Σκόπελο, 
από τις απέραντες παραλίες της Μηλιάς και της Καστάνης, έως τους «ιδιωτικούς» όρμους στο Χόβολο και τον Πάνορμο, περιμένουν σε μεγάλο βαθμό 
ανεξερεύνητα. Ακόμη και στις πιο πολυσύχναστες παραλίες τον Αύγουστο, το τοπίο παραμένει παρθένο όπως ήταν πριν από έναν αιώνα.

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΈΛΟ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και με ενδιάμεση στάση άφιξη στο Βόλο, από όπου θα πάρουμε το πλοίο για το πανέμορφο νησί της 
Σκοπέλου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
ΗΜΈΡΈΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΈΛΟ
Ελεύθερες ημέρες στο νησί για να εξερευνήσετε τις ομορφιές του τόπου. Ένας γραφικός «λαβύρινθος» η πόλη. Με πλακόστρωτα σοκάκια με σκαλιά, 
λουλούδια στις αυλές, τις καμάρες, τα περβάζια. Νοικοκυρεμένα σπίτια χτισμένα από πλούσιους εμπόρους, ναυτικούς και γαιοκτήμονες. Ανάμεσά 
τους, κρυμμένες 40 μικρές εκκλησίες. Αυτή είναι η πόλη και υπόσχεται να σας προσφέρει διακοπές που θα θυμάστε για πάντα. Περπατήστε την και 
όταν κουραστείτε, ουζερί, καφέ και μπαράκια θα σας ξεδιψάσουν στα τραπεζάκια κάτω από τις μουριές. Τα μέρη που μπορείτε να επισκεφθείτε 
είναι αμέτρητα: Τον παραδοσιακό επίσημα χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο οικισμό της Χώρας του νησιού με τις πολυάριθμες  εκκλησίες του και  
τα υπέροχα εκκλησιαστικά μνημεία. Στην πρωτεύουσα του νησιού, το Ενετικό Κάστρο των Γκύζη, η παλιά Επισκοπή,  το Λαογραφικό Μουσείο, το 
Αρχαίο Ασκληπιείο στη θέση Αμπελική, το σπίτι του λογοτέχνη Παύλου  Νιρβάνα. Ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί και η επίσκεψη  στα εργαστήρια των  
παραδοσιακών  καλλιτεχνών του νησιού, που δουλεύουν αιώνες τον πηλό, το ξύλο, το γυαλί, το μέταλλο. Γεύσεις όπως η παραδοσιακή Σκοπελίτικη 
τυρόπιτα στους παραδοσιακούς φούρνους του νησιού είναι γεύσεις μοναδικές. Ακόμη, η βόλτα στα γραφικά σοκάκια του νησιού μπορεί να συνδυαστεί με τα ψώνια από τα όμορφα 
μαγαζιά παραδοσιακής λαϊκής τέχνης και όχι μόνο· χειροποίητα κεραμικά, κοσμήματα, ρούχα αλλά και διακοσμητικά αντικείμενα. Οι επιλογές που αφορούν τη διασκέδαση είναι 
πράγματι ιδιαίτερες, καθώς πολλά από τα καφέ και τα μπαρ του νησιού έχουν ξεχωριστή ατμόσφαιρα και χαρακτήρα. Εκτός όμως από την Χώρα αξίζει να  επισκεφθείτε και τους 
υπόλοιπους γραφικούς  οικισμούς του νησιού  τη  Γλώσσα, το παλιό Κλήμα και το Έλιος.
 
ΤΈΛΈΥΤΑΙΑ ΗΜΈΡΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΈΛΈΥΘΈΡΟΣ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρετε το τελευταίο πρωινό σας και σιγουρευτείτε ότι δεν “ξεχάσατε” κάτι, επιβίβαση στο πλοίο, άφιξη στον Βόλο και επιστροφή στην πόλη μας.

Γιατί μαζί μας στη Σκόπελο?
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε 
είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
βρίσκονται εντός χώρας, γιατί την μικρή διαφορά στην τιμή με αυτά εκτός χώρας θα την πληρώσετε με το παραπάνω σε μεταφορές
έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Βόλου 
μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία 
μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου 
επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
σκόπιμα αποφεύγουμε για μια σειρά από αιτίες μικρά πλοία που δεν αναχωρούν από το λιμάνι του Βόλου. 
επιλέγουμε το PROTEUS της ANES FERRIES χωρητικότητα 372 άτομα, 110 αυτοκίνητα και 87 μοτοσυκλέτες. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να 
απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε. 
τα ωράρια του πλοίου είναι ιδανικά για να έχετε περισσότερο χρόνο στο νησί. Αναχώρηση πρωί και επιστροφή βράδυ.
Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
big brother 
είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το τακτοποιήσουμε εμείς.. 
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια 
φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης  

5 Ημέρες 9,13 Ιουλίου | 19,27 Αυγούστου 22,26,30 Ιουλίου | 3,7,11,15 Αυγούστου

 Διαμονή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο Τιμή σε τετράκλινο Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο Τιμή σε τετράκλινο

LEMONIS ROOMS - 195 185 175 210 199 195

AMALIA 3* πρωινό 260 245 225 275 255 240

APERITTON 3* πρωινό 285 270 260 295 280 270

RIGAS 3* πρωινό 310 ενήλικας 290 παιδί 195 255 325 ενήλικας 310 παιδί 195 265

6 Ημέρες 17 Ιουλίου | 23 Αυγούστου

 Διαμονή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο Τιμή σε τετράκλινο

LEMONIS ROOMS - 235 215 210

AMALIA 3* πρωινό 299 275 260

APERITTON 3* πρωινό 345 325 320

RIGAS 3* πρωινό 365 ενήλικας 350 παιδί 225 340

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως & Βενιζέλου

Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης

Λάρισα Νέος Νιαβής (My market)

Αναχωρήσεις λεωφορείων για το λιμάνι του Βόλου

Πόλη Σημείο συγκέντρωσης
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΈΤΟΧΗΣ
Βάση του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ 7 / 2018, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, θεωρείται πως πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια µας έχετε διαβάσει προσεκτικά τους Γενικούς 
Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού. Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε οργανωµένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου µας προϋποθέτει την 
προσεκτική µελέτη του προγράµµατος του συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Π.Δ. 7/2018, ως 
«οργανωµένο ταξίδι» εννοείται ο προκαθορισµένος συνδυασµός δύο τουλάχιστον από τα στοιχεία της µεταφοράς, της διαµονής ή άλλων τουριστικών υπηρεσιών µη συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της 
διαµονής που αντιπροσωπεύουν σηµαντικό τµήµα του οργανωμένου ταξιδιού, εφ’ όσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση 
σε µία συνολική τιµή. Οργανωµένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επί µέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωµένου ταξιδιού γίνεται µε χωριστή τιµολόγηση, αλλά στο ίδιο χρονικό διάστηµα 
και από τον ίδιο παροχέα. Δεν θεωρείται οργανωµένο ταξίδι η µεµονωµένη πώληση εισιτηρίου µεταφοράς ή καταλύµατος ή άλλης τουριστικής υπηρεσίας. Σηµειώνουµε, ότι στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής 
αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο συµβαλλόµενων µερών στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριµένες και ειδικές πληροφορίες (προορισµούς, 
τιµές, ηµέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, µέσα µεταφοράς, καταλύµατα, επισκέψεις κλπ.), που αφορούν το κάθε οργανωµένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συµβουλεύεστε το πρόγραµµα κάθε 
ταξιδιού και τον σχετικό τιµοκατάλογο.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΈΤΟΧΗΣ 
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται 
με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση , δεν ισχύουν και δεν δεσμεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε 
δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με το 40% της αξίας της εκδρομής εκτός ειδικών περιπτώσεων που μπορεί να ζητηθεί και μεγαλύτερο ποσό ως προκαταβολή. 
Ο υπογράφων συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα 
σύμβαση. Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές, ακυρώσεις θα γίνονται από τον τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το 
οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του συμμετέχοντα καθώς για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριμένα διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και 
για την παροχή των ανάλογων νόμιμων παραστατικών Η εξόφληση του υπολοίπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα κατάθεσης της 
προκαταβολής έως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα 
προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο συμμετέχων προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του παραδίδει ο διοργανωτής 
,σύμφωνα με το άρθρο 41β π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για 
οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή κατά την διαδικασία της κράτησης, ο οποίος 
δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του συμμετέχοντος δεσμεύει το γραφείο μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από το 
γραφείο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις πωλητή ή άλλου τουριστικού γραφείου που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση του γραφείου μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος έναντι 
αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο µας θα εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ του νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΈΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΈ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). 
Η τιμή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική 
διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών.
ΠΑΡΟΧΗ ΜΈΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΈΡΟΠΟΡΙΚΈΣ ΈΤΑΙΡΈΙΈΣ
Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες (charter) επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία 
προειδοποίηση. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι 
που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και του συμμετέχοντα στην εκδρομή. Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα 
πρέπει να προγραμματίζουν σηµαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων. Σε καμία περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί στην 
αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. Το γραφείο μας στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για τήρηση του προγράμματος της 
εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον συμμετέχοντα μεταφορά με αεροπορική εταιρεία άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να 
εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς 
κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές 
εταιρείες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες 
περιπτώσεις οι αξιώσεις του συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΑ
Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την 
κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο διατηρεί την αλλαγή κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας. 
Φυσικά υποχρέωση του γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε 
ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Στην περίπτωση 
υπεράριθµων κρατήσεων σε ξενοδοχεία το γραφείο µας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωµάτιο ξενοδοχείου 
χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο µας να φέρει ουδεµία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.
Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 12 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων . Στις 
περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε μέρας. Το γεύμα - δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΈΙΣ ΣΤΟΙΧΈΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς. Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του 
που οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές 
επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παρά λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του, το γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες των Πελατών του, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως:
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 η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή της ημέρας αναχώρησης η επιστροφής. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται, αν 
η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων 
ξεναγήσεων, αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης από το πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα κ.ο.κ)
Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο συνοδός του γραφείου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την 
καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω 
έκτακτων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς.  Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το 
παραμικρό. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή 
προγράμματος Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΈΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΈΙΟ
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για 
λόγους που το Γραφείο κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχτεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία 
άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) 
η ευθύνη του γραφείου μας περιορίζεται στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς την ανάληψη του κόστους που τυχόν προκύψει, η της ευθύνης επιστροφής χρημάτων ή 
αποζημίωσης.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΈΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΈΚΔΡΟΜΈΑ
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα 
παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως.  Το γραφείο με την δήλωση συμμετοχής του πελάτη θα προβεί στις ανάλογες κρατήσεις σε προμηθευτές (αεροπορικές/ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, μετακινήσεις, 
εισιτήρια σε αξιοθέατα κλπ) με ανάλογη πληρωμή, προκειμένου να είναι εξασφαλισμένες οι υπηρεσίες για τον πελάτη.
Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης:  Έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση
Στην περίπτωση αυτή το γραφείο θα προβεί σε κάθε απαραίτητη κίνηση επιστροφής των χρημάτων του πελάτη από τον εκάστοτε προμηθευτή (αεροπορική/ακτοπλοϊκή εταιρία, ξενοδοχείο, μετακινήσεις, εισιτήρια 
σε αξιοθέατα κλπ) με σκοπό να τα επιστρέψει στον πελάτη.  Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το ποσό που θα παρακρατηθεί από τον εκάστοτε προμηθευτή συν 30ε ανά άτομο για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα 
της εταιρείας (απασχόληση, προκρατήσεις, έξοδα επικοινωνίας, αλληλογραφία κλπ)  Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και την ημερομηνία της αναχώρησης Στην περίπτωση αυτή δεν πραγματοποιείται 
επιστροφή χρημάτων και ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας του ταξιδιού. Για την περίπτωση αυτή προτείνουμε την επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη για ακύρωση εκδρομής.
ΥΠΟΧΡΈΩΣΈΙΣ ΈΚΔΡΟΜΈΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΈΤΟΧΗΣ 
Η υπογραφή της σύμβασης συμμετοχής σε κάθε ταξίδι είναι υποχρεωτική για κάθε ταξιδιώτη. Μπορείτε να την βρείτε στο athoshellas.gr ή να την ζητήσετε από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο. Μόλις την 
υπογράψετε οφείλετε να την παραδώσετε στο γραφείο μας.
ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΈΛΟΥΝ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Το γραφείο µας, παρέχει πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισµό και την έκδοσή - θεώρησή τους, αλλά κάθε εκδρομέας είναι ο ίδιος 
υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή του στο ταξίδι (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, 
βίζα κλπ). παρακαλούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας στις παρακάτω περιπτώσεις  :
• η ισχύς της visa είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού 
• ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengen 
• το διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα
• 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 
• Ενήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπ 
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 απαγόρευσης ή 
περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του. 
Σε περίπτωση που κάποιος ταξιδιώτης χάσει το ταξίδι λόγω προβλήματος στα ταξιδιωτικά έγγραφα δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων και ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας του ταξιδιού.
ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΈΛΈΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΈΙΣ 
Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή τους στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης προσέλευσης 
του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα) ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την 
εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα.
ΥΓΈΙΟΝΟΜΙΚΈΣ ΣΥΝΘΗΚΈΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
Εφόσον χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στον προορισμό, το γραφείο μας θα κάνει τις απαραίτητες γενικές συστάσεις. Ειδικές πληροφορίες πρέπει να πάρετε από τον 
γιατρό σας ή τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας https://eody.gov.gr/ ή τον Παγκόσμιο οργανισμό υγείας https://www.who.int/. 
ΣΗΜΈΙΩΣΈΙΣ ΓΙΑ ΤΟYΣ ΠΈΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΟΓΩ COVID-19
Σχετικά με τον COVID 19, σε περίπτωση που το συμφωνημένο πρόγραμμα του ταξιδίου διακοπεί, λόγω θέσης του αντισυμβαλλόμενου σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας, ή υποχρεωτικής νοσηλείας, για 
οποιοδήποτε λόγο Δημόσιας Υγείας, από τις αρμόδιες Αρχές είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη, για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των 
συμφωνηθέντων με την παρούσα Ατομική Σύμβαση Ταξιδίου υπηρεσιών προς τον αντισυμβαλλόμενο και δεν θα υπέχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει ή να αντικαταστήσει τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες 
με προσφορά άλλου «ταξιδιωτικού πακέτου», σε μεταγενέστερο χρόνο. Το Γραφείο, ωστόσο, στα πλαίσια των αρχών της καλής πίστης και της ορθής συναλλακτικής πρακτικής, θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού και δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περίπτωσης, να συνδράμει τον αντισυμβαλλόμενο, κατά την περίοδο παραμονής του σε αναγκαστική καραντίνα ή σε 
αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, προκειμένου αυτός να επαναπατριστεί με ασφάλεια, κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα δυνατά έξοδα. Επισημαίνεται ότι, 
ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των τυχόν εξόδων που θα απαιτηθούν, κατά την περίοδο παραμονής του αντισυμβαλλόμενου σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε 
ενδιάμεση χώρα, ισχύει ο όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει το συμφωνημένο ταξίδι, σύμφωνα με τον οποίο, η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν καλύπτει έξοδα για νόσο που οφείλεται σε πανδημία. 
Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων του εν λόγω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, μεταξύ των οποίων και ο ανωτέρω και τους αποδέχεται.
ΡΥΘΜΙΣΈΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί την πλήρη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια της 
εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από την μη εκτέλεση 
ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω 
παροχές.
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 της παροχής που δεν παρεσχέθη. Η αξίωση του συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του 
διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων. 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
Το γραφείο και ο πελάτης δεσµεύονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν 
καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΗΣ ΈΥΘΥΝΗΣ
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλιστεί για τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. 
Η ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς 
συμβούλους την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.
Οργάνωση: ATHOS HELLAS A.E.
ΜΗ.ΤΕ.  09.33.Ε.60.00.00656.00
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