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Λευκάδα 4 ημέρες
Κέρκυρα 4 & 5 ημέρες
Κέρκυρα Family & Relax
Ξενοδοχεία στην Κέρκυρα
Ζάκυνθος 4 ημέρες
Πάργα - Ακτές Ιονίου 4 ημέρες
Πανόραμα Ηπείρου - Λευκάδα 4 ημέρες
Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι 4 ημέρες
Γύρος Πελοποννήσου 5 ημέρες
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Ξενοδοχεία στην Χαλκιδική

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι
φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας
(π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.
ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30%
και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια
αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, θεαμάτων &
δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Οδικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 2. Διαμονή
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις
- ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του
γραφείου, 6. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση), 7. Ασφάλεια
αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν),
Βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Εκδρομές με μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικό εισιτήριο μιας διαδρομής, 2. Μεταφορές με πολυτελή
κλιματισζόμενα λεωφορεία, 3. Διαμονή επιλεγμένα ξενοδοχεία, 4. Διατροφή σύμφωνα με
τον τιμοκατάλογο, 5. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6. Έμπειρο
αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, δημοτικοί
φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), Βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:
Το Πάσχα, καθώς αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες γιορτές για τη θρησκεία
μας, προσφέρουμε δωρεάν μεταφορά σε Ορθόδοξο Ναό (εφόσον υπάρχει)
για το βράδυ της Ανάστασης.

Δώρο λαμπάδα σε όλες τις οργανωμένες μας εκδρομές

3
Μπρύζ

Χάγη

6 ημέρες

- Απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”
- Αναχώρηση για Άμστερνταμ και επιστροφή από Βρυξέλλες χωρίς
περιττά χλμ
- Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
- Πλήρες πρόγραμμα χωρίς καμία προαιρετική εκδρομή
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Benelux-Κάτω Χώρες
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - LEIDEN
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ> στις 12.30 το μεσημέρι, έλεγχος και απευθείας
πτήση για το αεροδρόμιο Schiphol στο Άμστερνταμ. Φτάνουμε στις 16.20 και αναχωρούμε για το
ξενοδοχείο μας το HOLIDAY INN LEIDEN 4* το οποίο βρίσκεται περίπου 30λεπτά από το αεροδρόμιο,
στο σημείο που γεννήθηκε ο περίφημος Rembrandt. Επιλέξαμε να μείνουμε σε αυτή την περιοχή γιατί
δεν είναι μια ακόμα τουριστική περιοχή του Άμστερνταμ με χιλιάδες κόσμο, αλλά ένα υπέροχο,
γραφικό μέρος που μπορείτε να απολαύσετε το υπέροχο περιβάλλον αυτού του κόσμου και να
ανακαλύψετε τον τοπικό τρόπο ζωής. Είναι το κεντρικότερο σημείο για τις επισκέψεις μας και η
διαμονή δεν είναι υπερβολικά ακριβή αυτή την περίοδο όπως στο Άμστερνταμ. Τακτοποίηση στα
δωμάτια και βόλτα στην κεντρική πλατεία να γνωρίσουμε αυτή την πόλη με τα πολλά μεσαιωνικά
κτίρια και το παλαιότερο Πανεπιστήμιο της χώρας (1575). Επειδή φέτος η περίοδος του Πάσχα
πέφτει λίγο πιο κοντά στο Καλοκαίρι, ελπίζουμε πως ο καιρός θα είναι ιδανικός για μια ωραία
περιήγηση με τα μικρά σκάφη στα ρομαντικά κανάλια της πόλης. Εστιατόρια με τοπική κουζίνα και
μπαρ είναι στη διάθεσή σας.

2η ημέρα: ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - COSTER DIAMONDS
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μια ημέρα αφιερωμένη στην
φημισμένη πρωτεύουσα. Μια ξεχωριστή πόλη, τόσο διαχρονικά ρομαντική όσο και σύγχρονη. H
πόλη συνθέτει την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου, που η πληθώρα των καναλιών, με
την πολυπολιτισμικότητα των κατοίκων της, την καθιστούν μια από τις γνωστότερες, μητροπόλεις
της Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης, το οποίο οριοθετείται από τρία κύρια
ημικυκλικά κανάλια (και αμέτρητα άλλα περιμετρικά), που ενώνονται μεταξύ τους με περισσότερες
από 1000! μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες, για να δούμε μεταξύ άλλων το επιβλητικό ‘Rijksmuseum’, την πανύψηλη ‘Δυτική Εκκλησία’, το μοναδικό ‘Παλάτι του Βασιλιά’ στην κεντρική πλατεία
Dam, τον ‘πλωτό’ Κεντρικό Σταθμό, μαζί με πολλά ακόμη στοιχεία μιας πόλης που ‘επιπλέει’ στη
θάλασσα. Θα διασχίσουμε στο ιστορικό κέντρο την Waterlooplein, την πλατεία Ρέμπραντ, το
παζάρι των λουλουδιών, την Rokin και την κεντρική πλατεία Dam. Στην Πλατεία των Μουσείων
θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της πόλης, τον οίκο COSTER DIAMONDS, όπου
θα γνωρίσουμε τη διαδικασία επεξεργασίας των διαμαντιών, από το αρχικό έως το τελικό στάδιο,
ενώ στη συνέχεια μπορούμε να δούμε ιστορικά ‘κομμάτια’ και πληθώρα διαμαντιών μέσα από
την τεράστια συλλογή κοσμημάτων του οίκου. Εδω πλέον μπορείτε να αποφασίσετε εσείς ποια
θα είναι η επόμενη επίσκεψή σας. Τα φημισμένα μουσεία Van Gogh, Rijks (Εθνική Πινακοθήκη) και
Stedelijk Museum (Σύγχρονης Τέχνης) βρίσκονται ακριβώς απέναντι! Περάστε το υπόλοιπο της
ημέρας στην πόλη όπως εσείς επιθυμείτε με την καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής. Αργά το
απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο γιατί και η επόμενη ημέρα αναμένεται συναρπαστική.

3η ημέρα: ΧΑΓΗ - ΝΤΕΛΦΤ - ΑΜΒΕΡΣΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Κυριακή του Πάσχα σήμερα και μια μοναδική διαδρομή μας περιμένει. Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και
αφήνουμε το όμορφο περιβάλλον του Leiden, για την κοσμοπολιτική Χάγη στην οποία φτάνουμε
σε λιγότερο από 1 ώρα. Έδρα των Διεθνών Οργανισμών και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το
περίφημο ‘Παλάτι της Ειρήνης’, Διεθνές Δικαστήριο και τα μοναδικής αξίας κτίρια που στεγάζουν
Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας την πιο κομψή ολλανδική πόλη. Επόμενος σταθμός
η μεσαιωνική Ντελφτ, πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μια ιστορική πόλη με
πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο της και μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Στη διαδρομή μας για
τις Βρυξελλες θα ανακαλύψουμε την Αμβέρσα, το λιμάνι του Βελγίου στην Βόρεια Θάλασσα, ένα
από τα σημαντικότερα της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας από το σιδηροδρομικό
σταθμό, που αναφέρεται ως ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα του 19ου αιώνα. Θα δούμε το σπίτι
του μεγάλου φλαμανδου ζωγράφου του 16 αιώνα Pierre-Paul Rubens, το Boerentoren (παλαιότερο
ουρανοξύστη της Ευρώπης), τον καθεδρικό ναό και το δημαρχείο στο κέντρο της μεσαιωνικής
γειτονιάς. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στις όχθες του ποταμού Scheldt. Συνεχίζουμε για τον
τελικό μας προορισμό για σήμερα τις Βρυξέλλες. Θα ξεκινήσουμε με μια πανοραμική ξενάγηση
στην πρωτεύουσα του Βελγιου όπου θα δούμε το Atomium, τα Βασιλικά Παλάτια του Λακεν με τον
ομώνυμο Βασιλικό Ναό, τον Γιαπωνέζικο Πύργο με την Κινέζικη Παγόδα, την Πλατεία Grand Sablon
με τον ομώνυμο Ναό της Παναγίας Γοτθικού ρυθμού, το Εθνικό Ωδείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το
Μουσείο Καλών Τεχνών, την Βασιλική πλατεία με τα Βασιλικά Ανάκτορα, την ‘Ευρωπαϊκή Γειτονιά’,
την Αψίδα του Θριάμβου και θα καταλήξουμε στην Grand Place, μια από τις πιο όμορφες πλατειές
της Ευρώπης με το Δημαρχείο και τα σπίτια των συντεχνιών. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας,
το Μartin’s 4* ένα πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στο κέντρο της πόλης.

4η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΛΛΩΝΙΑ - ΝΤΙΝΑΝΤ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από τα μικρότερα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την διαδρομή
θα διασχίσουμε τον Βελγικό νότο, μέσα από την
κεντρική πεδιάδα με τις καταπράσινες εκτάσεις, τα
γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα.
Η διαδρομή μας στην Βαλλωνια θα οδηγήσει σε μια
από τις πιο όμορφες πόλεις, την Ντινάντ, όπου θα
έχουμε χρόνο για καφέ και περίπατο στον ποταμό
Λέσσε. Συνεχίζοντας την πορεία μας προς 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 Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα
με την απροκάλυπτη θέα, το θαυμαστό κτίριο της
Φιλαρμονικής και την κεντρική πλατεία ‘των όπλων’ Place d’Armes. Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες.

5η ημέρα: 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 για τη Γάνδη. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της
πόλεως, όπου θα δούμε το δημαρχείο, το Διοικητήριο,
το ναό του Αγ. Νικόλα, τον καθεδρικό ναό του Αγίου
Βονιφάτη και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε
κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι
της Ευρώπης. Συνεχίζουμε για τη διάσημη Μπρυζ, μια
από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης.
Μια πόλη, όπου ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει
στον Μεσαίωνα! Μεταξύ άλλων, το πάρκο με τη
‘Λίμνη της Αγάπης’, το παλαιότερο νοσοκομείο στην
Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, ο Ναός της Παναγίας, η
πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το
διοικητήριο, και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι
μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή το απόγευμα
στις Βρυξέλλες

6η ημέρα

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τελευταία μας ημέρα σήμερα, οπότε ο χρόνος
είναι στη διάθεσή σας για να τον αξιοποιήσετε όπως
επιθυμείτε. Ο συνοδός μας είναι εκεί για να σας
παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία. Ανακαλύψτε
το Μουσείο μουσικών οργάνων (κορυφαίο του είδους
στον κόσμο), το μουσείο Καλών Τεχνών η το μουσείο
των κόμικς. Απολαύστε μια τελευταία βόλτα στο
κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας και μην ξεχάσετε
να προμηθευτείτε τις διάσημες βελγικές σοκολάτες.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά για την
πτήση της επιστροφής.

Άμστερνταμ

-Απευθείας πτήσεις από Θεσ/νίκη
-Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό
-Ελληνόφωνος συνοδός, μόνιμος κάτοικος Άμστερνταμ
-Εξασφαλισμένες θέσεις σε σταθερά χαμηλές τιμές για
το συγκεκριμένο προορισμό

Παρακολούθηση της
Ανάστασης στον
Ρώσσικο Ορθόδοξο Ναό
του Αγ. Νικολάου

Σε μια πόλη που έχεις τόσα πολλά να δεις
και να κάνεις, σας προσφέρουμε μεταφορές
από και προς το αεροδρόμιο, περιήγηση στα
βασικότερα αξιοθέατα της πόλης με έναν
τοπικό “φίλο” που θα σας υποδεχθεί, θα σας
ξεναγήσει και θα σας προτείνει τις καλύτερες
επισκέψεις στον ελεύθερο σας χρόνο,
σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις. Το
Άμστερνταμ είναι πλέον ένας προορισμός
που, ιδίως το Πάσχα, ακριβαίνει συνεχώς.
Εμείς εξασφαλίσαμε για εσάς τις καλύτερες
δυνατές τιμές για αυτά που παρέχουμε, ώστε
να απολαύσετε, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις,
έναν από τους καλύτερους ευρωπαϊκούς
προορισμούς.

Χάγη

Άμστερνταμ
1η ημέρα: ΑΦΙΞΗ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

- ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 12.30 και πτήση για
το Διεθνές αεροδρόμιο ‘Schiphol’. Μόλις φτάσουμε, θα γνωριστούμε
με τον “τοπικό μας φίλο” και θα ξεκινήσουμε αμέσως με μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη. H πανοραμική περιήγησή στην πρωτεύουσα
της Ολλανδίας θα μας αποκαλύψει μια ξεχωριστή πρωτεύουσα, τόσο
ρομαντική διαχρονικά όσο και σύγχρονη ταυτόχρονα. Η 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. Η
διαδρομή μας μεταφέρει αρχικά στην υπέροχη και γεμάτη πράσινο
ζώνη του Άμστερνταμ δίπλα στις όχθες του ποταμού Άμστελ. Θα
θαυμάσουμε τον παραδοσιακό ‘Μύλο του Ρέμπραντ’ και τις όμορφες
παράκτιες κατοικίες, απολαμβάνοντας την απόλυτη αρμονία του
περιβάλλοντος κατά μήκος του ‘διάσημου’ ποταμού, και μεταξύ άλλων
το εντυπωσιακό ‘Στάδιο Αρένα’. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο
κέντρο της πόλης, το οποίο οριοθετείται από τρία κύρια ημικυκλικά
κανάλια (και αμέτρητα άλλα περιμετρικά), που ενώνονται μεταξύ
τους με περισσότερες από 1000! γέφυρες Ολοκληρώνουμε στο
ξενοδοχείο με την τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Το πρώτο μας
βράδυ θα πάρουμε το τραμ, θα μάθουμε πως να το χρησιμοποιούμε
και θα επισκεφτούμε το πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο το οποίο στο
μεγαλύτερο μέρος του, περιπατείτε και αυτό ακριβώς θα κάνουμε! Θα
περπατήσουμε στην πλατεία του Βάτερλο με το σύγχρονο δημαρχείο,
διασχίζοντας την πλατεία Ρέμπραντ, το παζάρι των λουλουδιών, την
κεντρική πλατεία Dam, το μοναδικό ‘Παλάτι του Βασιλιά, τον ‘πλωτό’
Κεντρικό σιδηροδρομικό Σταθμό.

2η ημέρα: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - COSTER DIAMONDS - ΒΟΛΕΝΤΑΜ - ΖΑΝΣΕ ΣΧΑΝΣ
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για μια ακόμη περιήγηση
στην πόλη. Θα επισκεφτούμε αρχικά την περίφημη πλατεία των
Μουσείων. Κατόπιν,θα επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο το μεγαλύτερο
αδαμαντοκοπείο της πόλης, τον γνωστό οίκο ‘Coster Diamonds’, όπου
θα γνωρίσουμε όλη τη διαδικασία κοπής & επεξεργασίας των διαμαντιών,
από το αρχικό έως το τελικό στάδιο, ενώ στη συνέχεια μπορούμε να
δούμε ιστορικά ‘κομμάτια’ καθώς και πληθώρα διαμαντιών μέσα από
την τεράστια συλλογή κοσμημάτων του οίκου. Εδω πλέον μπορείτε να
αποφασίσετε εσείς ποια θα είναι η επόμενη επίσκεψή σας. Τα φημισμένα
μουσεία Van Gogh, Rijks (Εθνική Πινακοθήκη) και Stedelijk Museum
(Σύγχρονης Τέχνης) βρίσκονται ακριβώς απέναντι! Περάστε το υπόλοιπο
της ημέρας στην πόλη όπως εσείς επιθυμείτε με την καθοδήγηση του
¨τοπικού μας φίλου” ή ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετικη εκδρομή στην
Ολλανδική ύπαιθρο, τα Ψαροχωρια & τους Ανεμόμυλους. Αναχώρηση
από την ‘πλατεία των Μουσείων’. Θα κάνουμε βόλτα στο ψαροχώρι
του Βόλενταμ, και στο γραφικό λιμανάκι του, όπου εκεί τα παλαιά
χρόνια μετά-φόρτωναν τα τοπικά εμπορεύματα όπως ψάρια, γάλα &
τυρί, ξεκινώντας έτσι το ‘ταξίδι τους’ για της αγορές στο Άμστερνταμ.
Θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να γνωρίσουμε την ζωή της Ολλανδικής
υπαίθρου, και να εξερευνήσουμε τον ‘παλιό τρόπο ζωής’, θαυμάζοντας
τους ανεμόμυλους στο χωριό Ζάανσε Σχάανς. Κατά τη διάρκεια της
εκδρομής θα επισκεφτούμε και μια τοπική Φάρμα Τυριών, όπου εκεί,
‘η μικρή Ολλανδέζα’, ντυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά, θα μας
εξηγήσει πως παρασκευάζονται τα πασίγνωστα τυριά ενώ στη συνέχεια
θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους!

4+1 ημέρες
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3η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - AMSTERDAM SHOPPING EXPERIENCE
Το Άμστερνταμ ως παγκόσμιο κέντρο εμπορίου, φημίζεται για τις αγορές του!
Μπορείτε να απολαύσετε την βόλτα σας, σε μια από τις φημισμένες αγορές της
πόλης, όπως στην Kalverstraat (Πρώτος Εμπορικός Πεζόδρομος της Ευρώπης,
μετά τον Β’ Παγκ. πόλεμο) και στην P.C Hooftstraat η οποία φιλοξενεί τους
παγκόσμιους οίκους μόδας. Δεν πρέπει να παραλείψετε μια βόλτα στην περιοχή
Jordaan (Γίορντάν) και στους φημισμένους ‘Εννέα δρόμους’ (9 Straatjes). Επίσης
στα μεγάλα εμπορικά πολυκαταστήματα όπως το Bijenkorf και το Magna Plaza (πρώην κτίριο του κεντρικού ταχυδρομείου, χτισμένο το 1895) μπορείτε να
βρείτε πληθώρα προϊόντων όπως και να απολαύσετε παράλληλα ένα καφέ
ή γεύμα. Περαιτέρω επιλογές, όπως επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο, στους
βοτανικούς κήπους, σε κάποιο από τα πολλά μουσεία, γκαλερί, ή τις υπαίθριες
αγορές, το παζάρι των λουλουδιών και τα αμέτρητα Καφέ/Μπαρ και εστιατόρια.
Το Άμστερνταμ είναι μια πόλη ‘δεμένη’ με το νερό, με πολλούς πεζόδρομους και
απίστευτα όμορφες πλωτές οδούς!

Ντέλφ
4η ημέρα: ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΝΤΕΛΦΤ - ΚEUKENHOF PARK
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας. Στην σημερινή προαιρετική μας
εκδρομή, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις 2 εξίσου μεγάλες Ολλανδικές
πόλεις, Ρότερνταμ & Χάγη καθώς και την μοναδική Μεσαιωνική πόλη του
Ντέλφτ! Επίσης το μεγαλύτερο πάρκο λουλουδιών στην Ευρώπη, πόλο έλξης για
εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. To Πάρκο Κeukenhof είναι ανοιχτό μόνον για 2
μήνες το χρόνο την άνοιξη. Θα θαυμάσουμε στον όμορφο κήπο τα πολύχρωμα
λουλούδια σε μοναδικά σχήματα, που μαζί με τις εκατομμύρια τουλίπες, σε μια
τεράστια έκταση συνθέτουν μια ανεπανάληπτη πανδαισία χρωμάτων σ ’ένα
μοναδικό φυσικό περιβάλλον πλαισιωμένο από γραφικές λίμνες. Χάγη: Πόλη
‘Οικοδέσποινα’ του Ολλανδικού Κοινοβουλίου & Διεθνών Οργανισμών όπως το
περίφημο ‘Παλάτι της Ειρήνης’ (Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης), και τα μοναδικής
αξίας κτίρια που στεγάζουν υπουργεία και πρεσβείες συγκροτώντας την πιο
κομψή! Ολλανδική πόλη. Ρότερνταμ: Φιλοξενεί το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι
της Ευρώπης, που μαζί με τους σύγχρονους ουρανοξύστες, τα πιο μοντέρνα
αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές γέφυρες ‘Willem &
Erasmus’, παρουσιάζει μια φουτουριστική αρχιτεκτονική του που σε καθηλώνει.
Ντελφτ: H πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους. Μια ιστορική πόλη που
με το πανέμορφο μεσαιωνικό της κέντρο, τα ιδιαίτερα κανάλια της, και τους
μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς στην κεντρική πλατεία, σε μεταφέρει σε μια
‘άλλη εποχή!’ Αυτά μαζί με πολλές κοινωνικό-οικονομικές πληροφορίες, είναι
μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν τη γνωριμία μας με την υπόλοιπη χώρα.

5η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Η απευθείας πτήση προς το αεροδρόμιο “Μακεδονία” αναχωρεί νωρίς, οπότε θα
έχουμε πρωινό ξύπνημα και μεταφορά στο αεροδρόμιο ‘Schiphol’ για την πτήση
της επιστροφής.
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“Η πόλη
του Φωτός“
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η εκδρομή
στις
Βερσαλλίες

Παρακολούθηση της
Ανάστασης στον
Ορθόδοξο Ναό του
Αγίου Στεφάνου

Παρίσι-Disney

6 ημέρες

1η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ -

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

Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, στο μουσείο παγκόσμιας
προβολής. Στην ξενάγησή μας θα δούμε στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη
της Mήλου, 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 Κεραμικού, τον
άλλοτε βασιλικό κήπο του Λούβρου. Από εκεί, θα κατευθυνθούμε περπατώντας
προς το Palais Royal, ένα ακόμα πολύ σημαντικό και ιστορικό κτίριο του Παρισιού
κτισμένο από τον Καρδινάλιο Ρισελιε. Κατά την επίσκεψη αυτή θα περάσουμε
το κτίριο από την εσωτερική του αυλή, όπου θα νιώσουμε πραγματικά πως
βρισκόμαστε σε μια 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, την οποία σας προτείνουμε
να επισκεφτείτε. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1861, προορισμένη να γίνει η έδρα
της όπερας του Παρισιού. Το θέατρο αποκαλείται και Opera Garnier, καθώς
ήταν η πρωταρχική λυρική σκηνή στο Παρίσι. Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος
για αγορές στα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps. Επιστροφή
το απόγευμα στο ξενοδοχείο εξ ιδίων. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στο
φημισμένο καμπαρέ Λίντο.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα
αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα θαυμάσουμε τα
κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία, τον περίφημο Πύργο του Άιφελ, το
Γκραντ και το Πετί Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα με την εντυπωσιακή
γέφυρα του Τσάρου Αλεξάνδρου του 3ου, την πλατεία Ομονοίας,
την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη εντυπωσιακό κτίριο, όπου θα δούμε
την ξεχωριστή βασιλική είσοδο και τις προτομές των μεγάλων
μουσικοσυνθετών, όπως του Μότσαρντ και του Μπετόβεν, την
πολυτελή πλατεία Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα
κατασκευασμένη από το μέταλλο των κανονιών, τα οποία του
αντινάχτηκαν στη μάχη καθώς και το ξενοδοχείο RITZ, από όπου
ξεκίνησε η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας Ναϊάνας, την γέφυρα
των ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι ανά τον
κόσμο ερωτευμένοι προκειμένου να κλειδώσουν την αγάπη τους
πετώντας το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το νησάκι Ιλ Ντε
Λα Σιτέ όπου γεννήθηκε το Παρίσι. Θα καταλήξουμε στους κήπους
του Λουξεμβούργου, όπου και θα κατέβουμε από το λεωφορείο
προκειμένου να απολαύσουμε τους κήπους 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 γειτονία των Λατίνων θα καταλήξουμε
στην Παναγία των Παρισίων, η οποία αποτελεί την πιο γνωστή
εκκλησία γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως και θα θαυμάσουμε την
αρχιτεκτονική της με τις εντυπωσιακές αντηρίδες και τα τεράστια
Βιτρό. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τα περίφημα ανάκτορα των
Βερσαλλιών. Εδώ θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την πορεία του Βασιλιά
Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας ολόκληρης
πόλης από το μηδέν. Αξίζει ακόμη 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 Budha
bar. Όσοι πάλι το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουνε την βόλτα,
όπου περνώντας από την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής θα
κατευθυνθείτε προς την Όπερα Γκαρνιέ, όπου και σας προτείνουμε
να καθίσετε στο Καφέ της ειρήνης (Καφέ Ντε Λα Πε). το οποίο
κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γκαρνιέ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY - MIDNIGHT IN PARIS
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του συνοδού μας να
αφιερώσετε 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. Μετά την επιστροφή στο Παρίσι, προτείνουμε
μια νυχτερινή βόλτα , το “Midnight in Paris”, εμπνευσμένη από την ομώνυμη
ταινία του Γούντι Άλεν. Θα συναντηθούμε στην πλατεία Δημοκρατίας και από
εκεί θα περπατήσουμε προς την πλατεία της Βαστίλης. Θα περάσουμε και μέσα
από το Μαραί, προκειμένου να δούμε και την πλατεία Ντε Βο, την οποία λίγοι
τουρίστες φτάνουν να δουν. Από την πλατεία της Βαστίλης σας προτείνουμε να
περιπλανηθείτε στα γύρω στενά όπου θα βρείτε αναρίθμητα μπαράκια και καφέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ ιδίων, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες.

5η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ : ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ / ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΙΓΥ
Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε 2
εκδρομές. Η πρώτη, κοντά στο Παρίσι, στις νορμανδικές ακτές, πρώτο τουριστικό
θέρετρο των Παριζιάνων. Θα ανακαλύψετε μέσα από μια μοναδική διαδρομή την
πανέμορφή και κοσμοπολιτική Ντοβίλ, την Τρουβίλ και το παραδοσιακό, γραφικό
ψαροχώρι Ονφλέρ. Η δεύτερη στο κάστρο Σαντιγύ. Είναι Χτισμένο μέσα σε ένα
μεγάλο δάσος και περιτριγυρισμένο από λίμνη και τάφρο, κάνει τον επισκέπτη να
νιώθει ότι βρίσκεται στον 18ο αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Κάστρου φιλοξενεί μία μεγάλη
συλλογή αυθεντικών χειρόγραφων βιβλίων, ενώ θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να
θαυμάσουμε πίνακες μεγάλης αξίας. Εδώ, ο μεγάλος μάγειρας Βιτέλ έκανε την
περίφημη Σαντιγύ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι.

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε λίγο χρόνο στη
διάθεσή σας πριν τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση
επιστροφής.

Big Ben

Piccadilly

Παρακολούθηση
της Ανάστασης σε
Ορθόδοξο Ναό

Λονδίνο

5 ημέρες
25/4
& 1/5

5 ημέρες

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

4η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΥΡΓΟΣ ΟΥΙΝΔΣΟΡ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της
Μ. Βρετανίας. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα την εξερευνήσουμε
για περίπου 3 ωρες με το λεωφορείο και την βοήθεια του ξεναγού μας. Θα
ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το Kensington, το φημισμένο Harrod’s και το
πανέμορφο Hyde Park με τα ανάκτορα του Κένσινγκτον. Έπειτα θα δούμε
την περίφημη «Μαρμάρινη Αψίδα» (Μarble Arch) που αποτελεί το μοναδικό
μαρμάρινο μνημείο της πόλης και την πλατεία Τραφάλγκαρ από την οποία
διακρίνεται το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, τόπος διαμονής της Βασίλισσας
Ελισάβετ. Συνεχίζουμε περνώντας από το Κοινοβούλιο που στεγάζει την
Βουλή των Κοινοτήτων και την Βουλή των Λόρδων και θα θαυμάσουμε το
πιο αναγνωρίσιμο σημείο της πόλης το φημισμένο Μπίγκ Μπέν. Στάση για
λίγο στον πύργο του Λονδίνου και στη συνέχεια επίσκεψη στην οικονομική
καρδιά της πόλης, το Σίτυ με το Χρηματιστήριο, την τράπεζα της Αγγλίας
και τον αριστουργηματικό καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Στην συνέχεια
θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας. Ελπίζουμε ότι η πρώτη αυτή γνωριμία
θα είναι ικανή να σας κατατοπίσει για το υπόλοιπο της παραμονης σας στην
πρωτεύουσα της γηραιάς Αλβιωνας.

Πρόγευμα και η σημερινή μας ημέρα περιλαμβάνει επίσκεψη στον πύργο
του Ουινδσορ. Ο πύργος-κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας από την
εποχή του Γουλιέλμου του κατακτητή απλώνεται πάνω σε ένα πανέμορφο
λόφο και τα επιβλητικά του τείχη είναι θέαμα συναρπαστικό. Το κάστρο
είναι το μεγαλύτερο χρησιμοποιούμενο κάστρο παλάτι στον κόσμο, η
αγαπημένη κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας και θεματοφυλακας
του μεγαλύτερου όγκου των έργων τεχνης που ανήκουν στη Βασιλική
οικογένεια. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι καλιτεχνες οπως ο Van Dyck, ο
Canaletto, ο Rubens εργάστηκαν για την Βασιλικη οικογένεια... Θέατρο των
πιο επιβλητικων βασιλικών γάμων οπως του Πριγηπα Harry και πρόσφατα
της πρίγκηπησας Eugenie και σημείο σναφορας όλων των επισήμων
επισκέψεων προέδρων η μοναρχιών άλλων κρατών, αποτελεί πόλο
ελξης εκατομμυρίων επισκεπτών. Ο ξεναγος σας θα σας συνοδεύσει
και κατατοπίσει στο εσωτερικό του παλατιού όπου μπορειτε επίσης να
περιηγηθείτε τα επίσημα διαμερίσματα της Βασίλισσας και το παρεκκλήσι
του Σαίντ Τζώρτζ, με την χρήση ομως των audio guides που παρέχονται
με το εισιτήριο της εισόδου στο κάστρο. Η περιήγηση μας θα κλείσει με μια
βόλτα στα δαιδαλώδη δρομάκια της ομώνυμης πόλης. Εφόσον επιθυμείτε
να επισκεφθείτε το κάστρο εσωτερικά, ενημερώστε τον ξεναγό σας για
την έγκαιρη προκρατηση των εισιτηρίων σας, την πρώτη ημέρα, ώστε να
μην ταλαιπωρηθείτε στην είσοδο του παλατιού. Τιμή εισιτηρίου 21 λίρες.
Διάρκεια επίσκεψης κάστρου 2 ωρες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - COVENT GARDEN
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο Βρετανικό
μουσείο στον οποίο θα επισκεφθούμε την πτέρυγα που φιλοξενούνται
τα Γλυπτα του Παρθενώνα και οι αιγυπτιακές πτέρυγες, με τις περίφημες
αιγυπτιακές μούμιες. Στην συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία με την φροντίδα
του ξεναγού μας να εξερευνήσουμε μια απο τις πιο πολυσύχναστες και
χαρακτηριστικές περιοχές του Λονδίνου, το Covent Garden. Πλανόδιοι
μουσικοί και καλλιτέχνες, όμορφες βικτωριανες αγορές, υπέροχα μικρά
μαγαζάκια, όμορφα εστιατόρια Και τα διάσημα θέατρα συνθέτουν το
ψηφιδωτό αυτής της πλευράς της πόλης. Η επίσκεψη μας θα ολοκληρωθεί
νωρίς το μεσημέρι, όμως εσείς μπορείτε, αν επιθυμείτε, να παραμείνετε και
να εξερευνήσετε την αγορά του Covent Garden, σαν γνήσιοι Λονδρέζοι.

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΩ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Σήμερα σας προτείνουμε πριν από την αναχωρηση σας να επισκεφθείτε
το πασίγνωστο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ
που είναι και το καλύτερο στο είδος του, είτε την Εθνική πινακοθήκη
η εναλλακτικά το περίφημο London Eye. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται
εξ’ιδιων, ρωτήστε όμως τον ξεναγό σας για να σας εξυπηρετήσει με την
αγορά των εισιτηρίων σας. Για νωρις το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η
μεταφορά σας στο αεροδρόμιο του Λονδινου, για την πτήση επιστροφής,

3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ (προαιρετική)
Σήμερα το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει επίσκεψη δύο σημαντικών και
ιστορικών πόλεων καθώς επίσης και ενός ιστορικού κάστρου. Πρώτος μας
σταθμός η Οξφόρδη με τα υπέροχα κτίρια που χαρακτηρίζουν ένα από τα
πιο σημαντικά πανεπιστήμια του κόσμου. Εφόσον το ωράριο του κολλεγίου
το επιτρέπει θα ελισκεφθουμε το κολλεγίο Balliol εσωτερικά, το κολελεγιο του
διάσημου Adam Smith, ένα από τα παλαιότερα της πολης που χρονολογείται
από τον 13ο αιώνα.Μέσα από μια όμορφη διαδρομή στην επαρχιακή Αγγλία
θα επισκεφθουμε τα χωριά των Cotswolds, που έχουν χαρακτηριστεί από
την UNESCO ως τοπογραφικό διαμέρισμα εξαιρετικης φυσική ομορφιας και
θα οδηγηθούμε στην πατρίδα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, το Στράτφορντ απόν
Έιβον, θα περπατήσουμε στα σοκάκια του 16ου αιώνα , θα δούμε την κατοικία
που γεννήθηκε, το περίφημο θέατρο του, σε ένα περιβάλλον απαραμιλλης
ομορφιας δίπλα στον ποταμό Avon που διασχίζει την πόλη. Επιστροφή στο
Λονδίνο το απόγευμα Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας. Για το βράδυ της
Αναστάσεως, με την συνοδεία του ξεναγού μας και τα μέσα μεταφορας όσοι
το επιθυμείτε, μπορείτε να μεταβείτε στους ιερούς ναούς Αγίας Σοφίας και
Αγίων Παντων, για την παρακολούθηση της ακολουθίας της Αναστάσεως

Οξφόρδη

7
Tower bridge

Πύργος Ουίνσδορ

Παρακολούθηση
της Ανάστασης σε
Ορθόδοξο Ναό

Λονδίνο

5+1 ημέρες

5 ημέρες +

1 διαν/ση δώρο

24/4

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

4η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ (προαιρετική)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Μ. Βρετανίας.
Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα την εξερευνήσουμε για περίπου 3 ωρες με
το λεωφορείο και την βοήθεια του ξεναγού μας. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το
Kensington, το φημισμένο Harrod’s και το πανέμορφο Hyde Park με τα ανάκτορα του
Κένσινγκτον. Έπειτα θα δούμε την περίφημη «Μαρμάρινη Αψίδα» (Μarble Arch) που
αποτελεί το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο της πόλης και την πλατεία Τραφάλγκαρ από
την οποία διακρίνεται το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, τόπος διαμονής της Βασίλισσας
Ελισάβετ. Συνεχίζουμε περνώντας από το Κοινοβούλιο που στεγάζει την Βουλή των
Κοινοτήτων και την Βουλή των Λόρδων και θα θαυμάσουμε το πιο αναγνωρίσιμο σημείο
της πόλης το φημισμένο Μπίγκ Μπέν. Στάση για λίγο στον πύργο του Λονδίνου και στη
συνέχεια επίσκεψη στην οικονομική καρδιά της πόλης, το Σίτυ με το Χρηματιστήριο,
την τράπεζα της Αγγλίας και τον αριστουργηματικό καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου.
Στην συνέχεια θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας. Ελπίζουμε ότι η πρώτη αυτή
γνωριμία θα είναι ικανή να σας κατατοπίσει για το υπόλοιπο της παραμονης σας στην
πρωτεύουσα της γηραιάς Αλβιωνας.

Σήμερα το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει επίσκεψη δύο σημαντικών
και ιστορικών πόλεων καθώς επίσης και ενός ιστορικού κάστρου.
Πρώτος μας σταθμός η Οξφόρδη με τα υπέροχα κτίρια που
χαρακτηρίζουν ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστήμια του κόσμου.
Εφόσον το ωράριο του κολλεγίου το επιτρέπει θα ελισκεφθουμε το
κολλεγίο Balliol εσωτερικά, το κολελεγιο του διάσημου Adam Smith,
ένα από τα παλαιότερα της πολης που χρονολογείται από τον 13ο
αιώνα.Μέσα από μια όμορφη διαδρομή στην επαρχιακή Αγγλία θα
επισκεφθουμε τα χωριά των Cotswolds, που έχουν χαρακτηριστεί
από την UNESCO ως τοπογραφικό διαμέρισμα εξαιρετικης φυσική
ομορφιας και θα οδηγηθούμε στην πατρίδα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ,
το Στράτφορντ απόν Έιβον, θα περπατήσουμε στα σοκάκια του
16ου αιώνα , θα δούμε την κατοικία που γεννήθηκε, το περίφημο
θέατρο του, σε ένα περιβάλλον απαραμιλλης ομορφιας δίπλα
στον ποταμό Avon που διασχίζει την πόλη. Επιστροφή στο
Λονδίνο το απόγευμα Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας. Για το
βράδυ της Αναστάσεως, με την συνοδεία του ξεναγού μας και
τα μέσα μεταφορας όσοι το επιθυμείτε, μπορείτε να μεταβείτε
στους ιερούς ναούς Αγίας Σοφίας και Αγίων Παντων, για την
παρακολούθηση της ακολουθίας της Αναστάσεως.

Πλατεία Τραφάλγκαρ

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΥΡΓΟΣ ΟΥΙΝΔΣΟΡ

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΩ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ (προαιρετική εκδρομή)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το πασίγνωστο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων
της Μαντάμ Τυσσώ που είναι και το καλύτερο στο είδος του, το μουσείο Φυσικής
ιστορίας, την Εθνική πινακοθήκη και φυσικά το περίφημο London Eye. Οι επισκέψεις
αυτές γίνονται εξ’ιδιων, ρωτήστε όμως τον ξεναγό σας για να σας εξυπηρετήσει με την
προμήθεια των εισιτηρίων σας. Για το μεσημέρι προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό
Τάμεση με προορισμό την πόλη του Γκρίνουιτς όπου μπορείτε να επισκεφτείτε και το
περίφημο αστεροσκοπείο. Το απόγευμα επιστροφή δια μέσου των καναλιών του Κάναρι
Γουάρφ, στο Λονδίνο, με τον μοναδικό υπέργειο σιδηρόδρομο DLR. Στην εκδρομή
περιλαμβάνεται ολοήμερο εισιτήριο για τα μέσα μεταφοράς στο Λονδίνο.

3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - COVENT GARDEN
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο Βρετανικό μουσείο στον
οποίο θα επισκεφθούμε την πτέρυγα που φιλοξενούνται τα Γλυπτα του Παρθενώνα
και οι αιγυπτιακές πτέρυγες, με τις περίφημες αιγυπτιακές μούμιες. Στην συνέχεια θα
έχουμε την ευκαιρία με την φροντίδα του ξεναγού μας να εξερευνήσουμε μια απο
τις πιο πολυσύχναστες και χαρακτηριστικές περιοχές του Λονδίνου, το Covent Garden. Πλανόδιοι μουσικοί και καλλιτέχνες, όμορφες βικτωριανες αγορές, υπέροχα μικρά
μαγαζάκια, όμορφα εστιατόρια Και τα διάσημα θέατρα συνθέτουν το ψηφιδωτό αυτής
της πλευράς της πόλης. Η επίσκεψη μας θα ολοκληρωθεί νωρίς το μεσημέρι, όμως
εσείς μπορείτε αν επιθυμείτε, να παραμείνετε και να εξερευνήσετε την αγορά του
Covent Garden, σαν γνήσιοι Λονδρέζοι.

Πρόγευμα και η σημερινή μας ημέρα περιλαμβάνει επίσκεψη στον
πύργο του Ουινδσορ. Ο πύργος-κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας
από την εποχή του Γουλιέλμου του κατακτητή απλώνεται πάνω
σε ένα πανέμορφο λόφο και τα επιβλητικά του τείχη είναι θέαμα
συναρπαστικό. Το κάστρο είναι το μεγαλύτερο χρησιμοποιούμενο
κάστρο παλάτι στον κόσμο, η αγαπημένη κατοικία των βασιλέων
της Αγγλιας και θεματοφυλακας του μεγαλύτερου όγκου των
έργων τεχνης που ανήκουν στη Βασιλική οικογένεια. Δεν είναι
άλλωστε τυχαίο ότι καλιτεχνες οπως ο Van Dyck, ο Canaletto,
ο Rubens εργάστηκαν για την Βασιλικη οικογένεια... Θέατρο των
πιο επιβλητικων βασιλικών γάμων οπως του Πριγηπα Harry και
πρόσφατα της πρίγκιπισσας Eugenie και σημείο σναφορας όλων
των επισήμων επισκέψεων προέδρων η μοναρχιών άλλων κρατών,
αποτελεί πόλο ελξης εκατομμυρίων επισκεπτών.Ο ξεναγος σας
θα σας συνοδεύσει και κατατοπίσει στο εσωτερικό του παλατιού
όπου μπορειτε επίσης να περιηγηθείτε τα επίσημα διαμερίσματα
της Βασίλισσας και το παρεκκλήσι του Σαίντ Τζώρτζ, με την
χρήση ομως των audio guides που παρέχονται με το εισιτήριο της
εισόδου στο κάστρο. Η περιήγηση μας θα κλείσει με μια βόλτα στα
δαιδαλώδη δρομάκια της ομώνυμης πόλης. Εφόσον επιθυμείτε
να επισκεφθείτε το κάστρο εσωτερικά, ενημερώστε τον ξεναγό
σας για την έγκαιρη προκρατηση των εισιτηρίων σας, την πρώτη
ημέρα, ώστε να μην ταλαιπωρηθείτε στην είσοδο του παλατιού.
Τιμή εισιτηρίου 21 λίρες. Διάρκεια επίσκεψης κάστρου 2 ωρες.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Κιλλαρνεϋ

Γύρος Ιρλανδίας
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ

ΔΟΥΒΛΙΝΟ

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN μέσω Αθήνας για την
πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο. Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΣΤΟ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΟΥΪΣΚΥ JAMESON ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ GUINNESS
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην πανέμορφη πόλη του Δουβλίνου.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα περάσουμε από την κεντρική
λεωφόρο Ο’ Κόνελ, θα δούμε το ιστορικό κτίριο του Ταχυδρομείου, το
παλαιό Τελωνείο του 18ου αιώνα και θα καταλήξουμε στο Κολλέγιο της
Αγίας Τριάδος για να επισκεφθούμε την Βιβλιοθήκη του και να θαυμάσουμε
το μοναδικό Book of Cells. Ακολουθεί επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο (συλλογή χρυσών κέλτικων κοσμημάτων). Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, σύμβολο της
προτεσταντικής εκκλησίας της Ιρλανδίας, το Φοίνιξ Παρκ, το μεγαλύτερο
αστικό πάρκο της Ευρώπης, το αποστακτήριο ουίσκυ Jameson, καθώς και
τις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Guinness. Επίσης, καιρού επιτρέποντος, θα
πραγματοποιήσουμε μια μικρής διάρκειας κρουαζιέρα στα ήρεμα νερά του
Λίφι, απ΄ όπου θα θαυμάσουμε τα ιστορικά κτίρια της πόλης. Η εξερεύνηση
του Δουβλίνου συνεχίζεται στους γνωστούς πεζόδρομους Crafton και Ηenry για ψώνια, φαγητό, καφέ κλπ. Η βόλτα μας ολοκληρώνεται στην περιοχή
Temple Bar, μία από τις παλαιότερες της πόλης, όπου θα έχουμε την
ευκαιρία απολαύσουμε ένα ποτήρι μπύρα σε κάποια από τις δεκάδες παμπ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΒΡΑΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΕΛ - ΚΟΡΚ - ΚΙΛΛΑΡΝΕΫ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την κομητεία Κέρυ. Πρώτος μας σταθμός θα
είναι σε ένα σημαντικό αξιοθέατο της χώρας, στον Βράχο του Κάσελ που
δεσπόζει στην πόλη, την βάση του οποίου την αποτελεί ένας ογκόλιθος
ύψους 61 μέτρων, ενώ στην κορυφή του καταπράσινου λόφου υπάρχει ένα
μικρό κάστρο. Συνεχίζουμε προς την πανέμορφη πόλη Κορκ, στην οποία θα
έχουμε μια σύντομη περιήγηση και θα αναχωρήσουμε για την γραφική πόλη
Κιλλάρνεϋ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ανακαινισμένο πολυτελές ξενοδοχείο
THE DUNLOE HOTEL & GARDENS 5* (www.thedunloe.com), ένα ρομαντικό
κρησφύγετο στην άγρια ομορφιά του Κιλλάρνεϋ. Διανυκτέρευση.

Μονοπάτι του γίγαντα

8 ημέρες
24/4

4η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΒΡΑΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΕΛ - ΚΟΡΚ - ΚΙΛΛΑΡΝΕΫ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την πιο φημισμένη διαδρομή της Ιρλανδίας,
το περίφημο “Δαχτυλίδι του Κέρυ”. Θα περάσουμε από το γραφικό χωριό
Κιλλόργκλιν (Killorglin) και θα συνεχίσουμε προς το Γκλενμπέι (Glenbeigh) με
την πανοραμική θέα προς την χερσόνησο Ίβερα (Iveragh) και τον κόλπο
του Ντίνγκλ (Dingle Bay). Ακολουθεί το χωριό Καχέρσιβιν (Cahersiveen)
και το Γουότερβιλ, το αγαπημένο χωριό διακοπών του Τσάρλι Τσάπλιν. Η
διαδρομή μας συνεχίζεται μέσα από τα βουνά μέχρι το φαράγγι στην
τοποθεσία Μολ. Στο σημείο Λέιντις Βιού θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα
προς τις διάσημες λίμνες του Εθνικού Δρυμού του Κιλλάρνευ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Το βράδυ προαιρετική παρακολούθηση του
παραδοσιακού Ιρλανδέζικου χορού RIVER DANCE. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΚΙΛΛΑΡΝΕΫ - ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΚΕΡΥ - ΚΙΛΛΑΡΝΕΫ
Μια ακόμα υπέροχη διαδρομή μας περιμένει σήμερα. Πρώτη μας επίσκεψη
θα είναι στο κάστρο Μπανράττυ, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και
αυθεντικά μεσαιωνικά κάστρα της Ιρλανδίας. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε
προς ένα από τα σημαντικότερα και πιο θεαματικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας,
τους περίφημους Βράχους του Μόχερ, ενώ, μέσα από την περιοχή Μπέρρεν,
βλέπουμε την ιδιότυπη διαστρωμάτωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων.
Άφιξη στην ευρύτερη περιοχή της κομητείας Galway ή Castelbar και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΓΚΟΛΓΟΥΕΪ - ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΟ ΚΑΡΟΟΥΜΟΡ - ΣΛΑΙΓΚΟ - ΝΤΕΡΡΥ
Πρώτος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής θα είναι στο μεγαλιθικό
νεκροταφείο του Κάροουμορ, ένα από σημαντικά μνημεία της λίθινης
εποχής στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην όμορφη παραλιακή
πόλη Σλάιγκο (Sligo) και θα αναχωρήσουμε για την Βόρεια Ιρλανδία, με άφιξη
αργά το απόγευμα στο Ντέρρυ (Derry, επίσημα: Londonderry). Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας
Ιρλανδίας και την μόνη περιτειχισμένη πόλη του νησιού - τα τείχη της
διατηρούνται άθικτα μέχρι σήμερα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΝΤΕΡΥ - ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ - ΜΠΕΛΦΑΣΤ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για τον περίφημο “Μονοπάτι του Γίγαντα”
(Giant’s Causeway), ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Βόρειας
Ιρλανδίας, με τις πολυγωνικές στήλες από βασάλτη και τις εξάγωνες πέτρες
σαν παξιμάδια να εφάπτονται μεταξύ τους - ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο,
αποτέλεσμα έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από περίπου 5060 εκατομμύρια χρόνια. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCΟ και έχει καταταγεί ως το τέταρτο φυσικό θαύμα
του Ηνωμένου Βασιλείου. Αφού θαυμάσουμε το τοπίο και μάθουμε τους
σχετικούς μύθους για τη δημιουργία του, θα συνεχίσουμε για την θρυλική
πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, το Μπέλφαστ. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΜΠΕΛΦΑΣΤ - ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ

Δουβλίνο

Πανοραμική ξενάγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε
μεταξύ άλλων τον κεκλιμένο πύργο του ρολογιού, το κτίριο της Όπερας, το
Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο Κουίνς και την παμπ Κράουν. Συνεχίζουμε για
το δυτικό Μπέλφαστ, όπου θα ξεναγηθούμε στην περιοχή των εχθροπραξιών
μεταξύ καθολικών και προτεσταντών κατά τις δεκαετίες 1970-1990 και
του σημερινού τείχους της Ειρήνης. Επίσης θα επισκεφθούμε το Dock στο
οποίο κατασκευάστηκε ο Τιτανικός. Μετά το τέλος της ξενάγησης θα
αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του Δουβλίνου και θα επιβιβαστούμε
στην πτήση μας για την πόλη μας .

Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Λόγω των πολλών φεστιβάλ στην περιοχή του
Γκόλγουεϊ, η διανυκτέρευση μπορεί να αντικατασταθεί σε αντίστοιχης κατηγορίας ξενοδοχείο στην γύρω περιοχή Mayo. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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Βερολίνο
5 ημέρες

Παρακολούθηση της
Ανάστασης στην Παναγία
Αναλήψεως του Σωτήρος

26/4
& 1/5
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο. Στην άφιξή
στο αεροδρόμιο, μας περιμένει ο Γιάννης, μόνιμος κάτοικος
Βερολίνου ο οποίος θα είναι μαζί μας συνεχώς και θα φροντίσει
να πάρουμε μια αξέχαστη εμπειρία από την όμορφη πόλη. Στη
διαδρομή για το ξενοδοχείο ο Γιάννης θα μας δώσει τις πρώτες
απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ περιηγηθείτε στις μοναδικές αυλές
‘‘Ηackesche Hofe’’ στο κέντρο του Βερολίνου, όπου επικρατεί
πάντα μεγάλη κίνηση. Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε την
ωραία ατμόσφαιρα γύρω από την πλατεία Savignyplatz, με τα
πολλά καφέ και εστιατόρια.

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

Δρέσδη

Πότσνταμ

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

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

5η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην ιστορική
πόλη και το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.
Στον ελεύθερο σας χρόνο, με την καθοδήγηση του τοπικού μας συνοδού σας
προτείνουμε :
- Να περπατήσετε κατά μήκος των υπολειμμάτων του Τείχους του Βερολίνου,
που αποτελούσε ένα φυσικό σύνορο Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου και
γκρεμίστηκε το 1989, χαράζοντας μια νέα εποχή για τη Γερμανία και για
ολόκληρη την ανθρωπότητα.
- Να επισκεφθείτε το Liquidrom, ένα σπα που ελάχιστοι πέρα από τους ντόπιους
γνωρίζουν, η τοποθεσία του οποίου βρίσκεται σε μια κατακόμβη η οποία
χρονολογείται από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε σε
μια φουτουριστική-techo ατμόσφαιρα τις υπηρεσίες που προσφέρονται και να
ζήσετε μια μοναδική κολυμβητική εμπειρία λόγω των περιεχομένων αλάτων που
σας βοηθούν να επιπλέετε, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
- Να γνωρίστε την πόλη με ποδήλατο και παράλληλα γυμναστείτε με ένα Bike
Tour!
- Αν ο καιρός το επιτρέπει μπορείτε επίσης να κάνετε κανό στην καρδιά της
πόλης. - επισκεφθείτε το Preubenpark
- Να επισκεφθείτε το Preubenpark ένα “Ταϊλανδέζικο” πάρκο με street food
στην καρδιά του Βερολίνου

Χαϊδελβέργη

Κολμάρ

Αλσατία-Στρασβούργο
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

3η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έλεγχος εισιτήριων και απευθείας
πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη και γνωριμία με το συνοδό μας, ο οποίος έχει
πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις
τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων. Ξεκινάμε την περιήγηση
στην πιο βιομηχανοποιημένη πόλη της χώρας. Η Βασιλεία βρίσκεται στο σημείο
γνωστό ως το τριεθνές, ακριβώς στα σύνορα με τη Γαλλία και τη Γερμάνια. Σημείο
αναφοράς της, ο ποταμός Ρήνος, ο οποίος πηγάζει από τις νοτιοανατολικές
Ελβετικές Άλπεις και συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια μέχρι την Ολλανδία, όπου και
εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα μετά από μια πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz με τις αλληγορικές φιγούρες,
και ο καθεδρικός ναός ο οποίος φτάνει το ύψος των 67 μέτρων σηματοδοτώντας
το θρησκευτικό κέντρο της πόλης. Τέλος ακολουθούμε το πλακόστρωτο
δρομάκι το οποίο μας οδηγεί στο μπαλκόνι του Ρήνου, όπου θα απολαύσουμε την
θέα. Αποχωρώντας συνεχίζουμε για τη Γαλλία και το Στρασβούργο. Άφιξη στην
πανέμορφη πόλη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι
γνωστή για τα αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και είναι
μια από τις λίγες που δεν διαπερνάται από τον ποταμό Ρήνο, αλλά
συνδέεται μέσω ενός καναλιού του ποταμού Λάουχ που διασχίζει την
πόλη. Μουσεία, καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια και
αγάλματα κοσμούν την πόλη και συμβάλουν στην μοναδικότητά της.
Θα δούμε τις δυο πιο σημαντικές εκκλησίες της πόλης, τον καθεδρικό
ναό του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την
περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης αποτελούμενο από
παραδοσιακά κτίρια, τα οποία θυμίζουν το στολίδι της Βόρειας
Ιταλίας, την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία στο κέντρο της πόλης με
περίτεχνη διακόσμηση και γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική
κατασκευασμένη το 1537 και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που διαθέτει μια
από τις πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Η Κολμάρ είναι ακόμη
γνωστή, καθώς αποτέλεσε την πατρίδα του ζωγράφου και χαράκτη
Martin Schongauer και του γλυπτή Frederic Bartholdi, σχεδιαστές του
αγάλματος της Ελευθερίας. Κατά την διάρκεια της παραμονής μας
στην πόλη μην παραλείψετε να δοκιμάστε ένα παραδοσιακό εκλέρ
σε μια από τις χαρακτηριστικές patiserie. Συνεχίζουμε για τη Γερμανία
και την πόλη Φράιμπουργκ, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης
Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του Μέλανα Δρυμού, στην πόλη όπου
άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας Νίκος
Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό
καθεδρικό ναό στη κεντρική πλατεία. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό
στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής. Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο
θα περάσουμε και από την ευρωπαϊκή συνοικία με το κοινοβούλιο της
Ευρώπη, χτισμένο το 1998.

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

Φράϊμπουργκ

11
Στρασβούργο

6 ημέρες
Με απευθείας πτήσεις για
Βασιλεία & επιστροφή
από Φρανκφούρτη για την
αποφυγή περιττών χλμ

25/4
& 2/5

Μ.Δρυμός-Χαϊδελβέργη
4η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ

6η ημέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν.
Άφιξη στην πόλη που βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού,
στις όχθες του ποταμού Όου, κοντά στην πόλη Καρλσρουη. Οι θερμές
πηγές στο Μπάντεν ήταν ήδη γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή και
αποτέλεσαν πόλο έλξης για την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο
αιώνα. Αριστοκρατικοί περίπατοι, καζίνο, όπερα, νεοκλασική ατμόσφαιρα,
αυτοκρατορικά λουτρά σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ακόμα θα
δούμε το μουσείο Faberze, ένα από τα σημαντικότερα της πόλης. Η ιστορία
των περιβόητων αβγών την οποία εξιστορεί το μουσείο ξεκινάει το 1885,
όταν ο τσάρος Αλέξανδρος Γ δώρισε στη γυναίκα του ένα πασχαλινό
αυγό-κόσμημα για την 20η επέτειο των γάμων τους. Ελεύθερος χρόνος και
τελειώνοντας, μετάβαση στη Χαιδελβέργη. Μεταφορά σε ξενοδοχείο της
περιοχής του Μανχαιμ και τακτοποίηση στα δωμάτια.

Πρωινό και αναχώρηση για τη Φρανκφούρτη, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη
της χώρας. Και εδώ, όπως και τις προηγούμενες μέρες, συναντάμε ένα
σημαντικό ποτάμι, το Μαίν, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την πορεία
της πόλης. Η πόλη, μεταξύ άλλων, είναι γνώστη για τους ουρανοξύστες
της στους οποίους στεγάζονται το Γερμανικό Χρηματιστήριο, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, η Deutche Bank και άλλες υπηρεσίες. Η ιστορία της πόλης
ξεκινά την περίοδο των ρωμαϊκών χρόνων, ενώ κατά την διάρκεια του
Μεσαίωνα πολλοί γερμανοί αυτοκράτορές στέφθηκαν στο καθεδρικό ναό
της Φρανκφούρτης. Το 1848 το πρώτο γερμανικό κοινοβούλιο συνεδρίαζε
στο Ναό του Αγίου Παύλου. Στην πόλη και μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα
εγκαινιάστηκε ένας από τους μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς σταθμούς
της Ευρώπης. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής μας θα δούμε μεταξύ
άλλων το Δημαρχείο της πόλης και θα διασχίσουμε μια ιστορική μεταλλική
πεζογέφυρα, στην οποία κάνοντας την βόλτα μας θα συναντήσουμε
μια πινακίδα στην οποία αναγράφονται οι παρακάτω στίχοι του Ομήρου
στα Ελληνικά «Πλέοντας μες το μελανό πέλαγος με αλλόγλωσσους
ανθρώπους». Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην
πόλη μας το βράδυ με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Πύργος νερού - Μανχαϊμ

Φρανκφούρτη

5η ημέρα: ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΑΝΧΑΙΜ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας σε μια από τις ομορφότερες και
γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, μια πόλη η οποία υπήρξε το κέντρο
του γερμανικού ρομαντισμού και διαθέτει το παλαιότερο πανεπιστήμιο
της χώρας ιδρυμένο το 1386. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης είναι
το Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του βουνού Konigstuhl, και η οδός των
φιλοσόφων, από την οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα
της πόλης. Ο κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. μήκος,
εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο της πόλης ‘Zum Ritter’ το οποίο
λειτουργεί από το 1592. Οι δυο ωραιότερες εκκλησίες είναι αυτές του Αγίου
Πνεύματος και του πανεπιστήμιου. Δε θα παραλείψουμε να ανεβούμε την
ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα
- σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας Γερμανίας. Ελεύθερος
χρόνος για σουβενίρ και αγορές. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Μανχαίμ.
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερή πόλη του κρατιδίου μετά τη Στουτγάρδη και
αναφέρεται για πρώτη φορά σε μια νομική πράξη του 766. Το 1607 απέκτησε
προνόμια πόλης, ενώ στις αρχές του 18ου αιώνα ανακατασκευάστηκε
αποκτώντας ένα ξεχωριστό πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα δούμε την Όπερα,
το δημοτικό πάρκο και τον Πύργο του Νερού, σύμβολο της πόλης από το
19ο αιώνα. Θα μας εντυπωσιάσουν και τα μπαρόκ ανάκτορα που στεγάζουν
πανεπιστημιακές σχολές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

“Το στολίδι της
Καταλονίας”
5 ημέρες
26/4

Βαρκελώνη
-

Αποκλειστικές απευθείας πτήσεις
πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων
Έλληνας συνοδός και τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός
Παρακολούθηση της Ανάστασης στον Ορθόδοξο Ναό του Αγ. Νεκταρίου
Πολυτελή ξενοδοχεία
Barcelona cooking class και Sailing trip

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΛΟΦΟΣ ΜΟΝΖΟΥΙΚ - ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΓΟΤΘΙΚΗ
ΣΥΝΟΙΚΙΑ - BARCELONA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βαρκελώνη. Άφιξη στην πρωτεύουσα
της Καταλονίας και αρχίζουμε την γνωριμία με την πόλη με ένα από τα πιο
χαρακτηριστικά σημεία, τον λόφο Μόνζουικ 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. Συνεχίζουμε
με την πιο ιστορική περιοχή την περίφημη Γοτθική συνοικία. Βρίσκεται ανάμεσα
στους διάσημους δρόμους LasRamblas και ViaLaietana, την Plaza Catalynya στην
κορυφή και το λιμάνι της πόλης. Αποτελείται από μεσαιωνικά κτίρια, με τη γοτθική
αρχιτεκτονική να αποτυπώνεται σε όλα τα καφέ, εστιατόρια και καταστήματα της
περιοχής. Η Γοτθική Συνοικία μοιάζει με λαβύρινθο και έχει αρκετές ήσυχες γωνιές
όπου μπορείτε να χαλαρώσετε. Στο κέντρο της δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός της
Σάντα Εουλάλια που χτίστηκε το 1450, ενώ ένα ακόμη σημαντικό αξιοθέατο της
περιοχής είναι το Ρωμαϊκό Μουσείο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Για το πρώτο βράδυ σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε μια ωραία νυχτερινή
περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης.

Sagrada Familia

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

Barcelona Cooking Class

Το απόγευμα για εσάς που σας ενδιαφέρει η τοπική
μαγειρική στα μέρη που ταξιδεύετε ετοιμάσαμε ένα
ιδιαίτερο προαιρετικό μάθημα μαγειρικής. Πηγαίνουμε
προς την ιστορική αγορά La Boqueria, όπου επικρατεί
μια πανδαισία χρωμάτων και γεύσεων. Σε μια κεντρική
τοποθεσία δίπλα στη La Rambla ξεκινάμε με τα βασικά
της ισπανικής κουζίνας, διαλέγοντας φρέσκα θαλασσινά
από τους παραγωγούς και τους τοπικούς πωλητές της
La Boqueria, μία από τις πιο διάσημες αγορές της
Βαρκελώνης. Από αυτήν την ιστορική αγορά, συνεχίζουμε
σε ένα σχολείο μαγειρικής, όπου θα βρούμε μια ανοιχτή
κουζίνα, μπαρ και εστιατόριο. Βάζουμε ένα ποτήρι sangria
και στη συνέχεια ξεκινάμε να προετοιμάζουμε μια ποικιλία
από τάπας ή pintxos, κλασικά ισπανικά μικρά πιάτα που
συνδυάζονται τέλεια με ένα ποτήρι κρασί. Με τον σεφ
να μαγειρεύει δίπλα μας, ξεκινάμε να προετοιμάζουμε
την παραδοσιακή paella. Μόλις η paella είναι έτοιμη,
καθόμαστε να απολαύσουμε το γεύμα που έχουμε
ετοιμάσει με τα χεράκια μας!
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Casa Batlo
3η ημέρα: ΓΙΡΟΝΑ - ΦΙΓΚΕΡΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ SALVADOR DALI

5η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Κυριακή του Πάσχα σήμερα και η ημέρα είναι όλη στη διάθεσή μας στην
υπέροχη αυτή Ισπανική πόλη. Εμείς προτείνουμε να έρθετε μαζί μας σε μια
προαιρετική περιήγηση αρχικά στην ιστορική πόλη της Γιρόνα. Mία πόλη
δυνατή, ζωντανή, ατμοσφαιρική και όπως κάθε Ισπανική πόλη, διαθέτει
έναν επιβλητικό καθεδρικό ναό. Ο συγκεκριμένος είναι ο ναός της Σάντα
Μαρία, χτίστηκε το 1416 και είναι ο μεγαλύτερος ναός γοτθικού τύπου
παγκοσμίως! Επόμενη επίσκεψη μας είναι στην εβραϊκή συνοικία ElCall η
οποία αποτελεί άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χωρόχρονο της πόλης.
Η συγκεκριμένη είναι μια από τις καλύτερα διατηρημένες στην Ευρώπη. Λίγο
πιο κάτω βρίσκεται το ποτάμι και γύρω τα μικρά καφέ και εστιατόρια, ενώ τα
μπαλκόνια των πολυκατοικιών μοιάζουν να κρέμονται κυριολεκτικά πάνω
από το ποτάμι. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη Φιγκέρες, μια μικρή
πόλη της Καταλονίας, κοντά στα σύνορα της Γαλλίας. Είναι η γενέτειρα του
παγκοσμίου φήμης σουρεαλιστή ζωγράφου, Σαλβαντόρ Νταλί. Θα έχουμε
επίσκεψη στο μαγευτικό μουσείο Νταλί, το οποίο στεγάζει μερικά από τα
πιο σημαντικά του έργα που προκαλούν δέος. Επιστροφή στη Βαρκελώνη.

Και επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, ήρθε η τελευταία ημέρα
του ταξιδιού μας. Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο συμβουλευτείτε
τους συνοδούς μας και αξιοποιήστε τον χρόνο σας, όπως επιθυμείτε.
Περιηγηθείτε στην γοτθική συνοικία, επισκεφτείτε το μουσείο του PICASO,
το πανέμορφο Παλάτι της Μουσικής καθώς και το μουσείο ιστορίας της
Βαρκελώνης. Επίσης σας προτείνουμε να δοκιμάσετε παέλια και τάπας,
ισπανικές λιχουδιές, στους δρόμους της πόλης.Το μεσημέρι μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Μουσείο Salvador Dali

Γοτθική συνοικία

4η ημέρα: ΕΝΥΔΡΕΙΟ - SAILING TRIP
Επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και επισκεπτόμαστε το μεγαλύτερο ενυδρείο
της Ευρώπης, δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο! Έχει τη φήμη ότι πρόκειται
για ένα θαυμάσιο θαλάσσιο πάρκο, γι αυτό και πάνω από 15 εκατομμύρια
ανθρώπων το έχουν ήδη επισκεφθεί! Έχει 35 δεξαμενές, 450 διαφορετικά
είδη ψαριών και θαλάσσιων φυτών, χαριτωμένους πιγκουίνους, αλλά και ένα
τούνελ μήκους 80 μέτρων, όπου καρχαρίες κάνουν τη βόλτα τους πάνω
από τα κεφάλια των επισκεπτών. Όσοι όμως δεν αρκείστε μόνο στο να
τους βλέπετε και θεωρείτε τους εαυτούς σας αρκετά τολμηρούς μπορείτε
να έρθετε λίγο πιο κοντά με αυτά τα συναρπαστικά ζώα! Φοράμε ειδικές
στολές και μπουκάλες και κάνουμε μια βουτιά στο ενυδρείο, έχοντας ψάρια
και καρχαρίες να κολυμπούν σε απόσταση αναπνοής από εμάς! Αν όλα
πάνε καλα…επειδή το Πάσχα φέτος είναι λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι,
πηγαίνουμε με τα πόδια στο διπλανό λιμάνι για μια μοναδική προαιρετική
μινι θαλάσσια εκδρομή διάρκειας 90λεπτών. Θα δούμε την πόλη μέσα από
την θάλασσα, το λιμάνι και αρκετά αξιοθέατα κατά μήκος της πανέμορφης
ακτογραμμής της Βαρκελώνης!

Γιρόνα

5 ημέρες
26/4

To πρόγραμμα θα συνοδεύει
έμπειρος αρχηγός συνοδός,
καθώς και παιδαγωγός
με ειδικά σχεδιασμένες
δραστηριότητες για παιδιά,
κατά τη διάρκεια των
εκδρομών και της διαμονής
σας στο ξενοδοχείο.

Βαρκελώνη
-

Kάτι ιδιαίτερο σχετικά με τη Βαρκελώνη
ως προορισμό είναι ότι έχει κάτι για
όλους. Σε αντίθεση με άλλα δημοφιλή
μέρη που αφορούν ένα συγκεκριμένο
τύπο ταξιδιώτη η πόλη αυτή διαφέρει
προσφέροντας
δραστηριότητες
και
αξιοθέατα που ταιριάζουν
σε κάθε
επισκέπτη.
Εκτός από μοντέρνα εστιατόρια και έντονη
νυχτερινή ζωή, η πόλη της Βαρκελώνης
είναι
πραγματικά
ένας
εξαιρετικός
οικογενειακός προορισμός με πολλά να
κάνετε και να δείτε, όταν ταξιδεύετε στη
Βαρκελώνη με τα παιδιά. Στο πρόγραμμα
αυτό έχουμε επιλέξει τα καλύτερα που
μπορεί να απολαύσει μια οικογένεια
σε 5 ημέρες ωστέ εσείς οι γονείς να
μην ακούσετε ποτέ τη φράση “έχουμε
βαρεθεί!”. Γνωρίστε καινούριους φίλους
και δημιουργήστε όμορφες ταξιδιωτικές
αναμνήσεις..

Family
Trip

Αποκλειστικές απευθείας πτήσεις από Θεσ/νίκη
Μαζί σας τοπικός συνοδός και ειδική παιδαγωγός
πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων για να δείτε τα αξιοθέατα της πόλης αλλά να περάσουν ωραία και τα παιδιά σας
Ειδικές εκδηλώσεις στο ξενοδοχείο για τους μικρούς μας φίλους
Διαμονή στο SB PLAZA EUROPA 4* ή στο OLYMPIC RESORT 4*, τα οποία διαθέτουν οικογενειακά δωμάτια

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΛΟΦΟΣ ΜΟΝΖΟΥΙΚ - ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΓΟΤΘΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και απευθείας πτήση για Βαρκελώνη. Άφιξη στην
πρωτεύουσα της Καταλονίας και χωρίς να χάνουμε χρόνο αρχίζουμε την γνωριμία με την
πόλη με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, τον λόφο Μόνζουικ με την υπέροχη θέα.
Δείτε το Ολυμπιακό Στάδιο 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 είναι 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. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι πως δεν πρόκειται για
μινιατούρες μνημείων, όπως υπάρχουν σε πολλές χώρες, αλλά κτίρια σε πραγματικό μέγεθος!
Θα ξεναγηθείτε στις διαφορετικές γειτονιές του Χωριού, θα επισκεφθείτε το εργαστήρι Φυσητού
γυαλιού και στην περιοχή της Αραγονίας θα δοκιμάσετε Σανγκρία και Τουρό. Συνεχίζουμε με
την πιο ιστορική περιοχή την περίφημη Γοτθική συνοικία. Βρίσκεται ανάμεσα στους διάσημους
δρόμους Las Ramblas και Via Laietana, την πλατεία Plaza Catalynya στην κορυφή και το λιμάνι
της πόλης. Στο κέντρο της δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός της Σάντα Εουλάλια και το Ρωμαϊκό
Μουσείο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα τους μικρούς μας φίλους
περιμένουν εκπλήξεις στην αίθουσα παιχνιδιών.

Portaventura

2η ημέρα: CAMP NOU - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ - SAGRADA FAMILIA
PARK GUELL
Θα πάρουμε ένα πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και
θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας περιήγηση με Camp
Nou ένα από τα ιστορικότερα γήπεδα ποδοσφαίρου
της Ευρώπης και έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας
της Μπαρτσελόνα. Αν θέλετε να ζήσετε για λίγο σαν
πραγματικός Καταλανός δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή
από μια επίσκεψη στους εσωτερικούς χώρους και στο
MESSI SPACE που είναι μια συναρπαστική εμπειρία για
φίλους του ποδοσφαίρου και μη. Τα παιδιά σας, ειδικά
αν είναι αγόρια, θα ενθουσιαστούν με την ιδέα να
δουν από κοντά την ομάδα του Μέσι. Ο χώρος είναι
έτσι φτιαγμένος, ώστε κανείς να βιώνει μια πραγματικά
ολοκληρωμένη εμπειρία, ακόμα και χωρίς να δει αγώνα,
καθώς η διαδρομή από το μουσείο του γηπέδου έως τις
εξέδρες και τη θέα του αγωνιστικού χώρου αποτελούν
μια ζωντανή αναπαράσταση της ιστορίας της ομάδας.
Μη φύγετε χωρίς να κάνετε μια στάση στη boutique
του γηπέδου. Συνεχίζουμε με την πλατεία Ισπανίας, την
λεωφόρο Ντιαγκονάλ, το κτίριο Λα Πεδρέρα, την πλατεία
Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, την
Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους
πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο
λιμάνι της Βαρκελώνης. Καταλήγουμε στο αριστούργημα
του Καταλανού Αntony Gaudi την περίφημη Bασιλική
της La Sagrada Familia (Άγια Οικογένεια). Πρόκειται για
μια γιγαντιαία Βασιλική που βρίσκεται υπό κατασκευή
από το 1882 και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί για
πολλά χρόνια ακόμη. Έπειτα θα ανεβούμε στο Φαλακρό
βουνό, την Μοντάνια Πελάδα για να επισκεφθούμε το
διασημότερο πάρκο της Βαρκελώνης που ξεκίνησε να
χτίζεται το 1900 από τον μεγάλο αρχιτέκτονα Αντόνι
Γκαουντί. Θα θαυμάσουμε το χρωματιστό μπαλκόνι,
την αλχημική σαλαμάνδρα, το ρόζ σπίτι του Γκαουντί,
την αγορά και τα σοκολατόσπιτα εμπνευσμένα από το
παραμύθι του Χάνσελ και της Γκρέτελ. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Ήρθε η ώρα για ξεκούραση γιατί σήμερα το
βράδυ είναι η Ανάσταση. Για τους μικρούς μας φίλους
που δεν χρειάζονται ξεκούραση η παιδαγωγός μας
έχει ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα στην αίθουσα
παιχνιδιών. Για παρακολούθηση της Ανάστασης θα πάμε
στον Ορθόδοξο Ναό του Αγ. Νεκταρίου.
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Ferrari land
Ενυδρείο

Tibidabo amusement park

3η ημέρα: ΕΝΥΔΡΕΙΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ - TIBIDABO AMUSEMENT PARK
Κυριακή του Πάσχα και μια ωραία ημέρα μας περιμένει. Πρωινό στο ξενοδοχείο
και αναχώρηση για το Ενυδρείο της Βαρκελώνης, ένα από τα μεγαλύτερα
και πιο ολοκληρωμένα της Ευρώπης. Επιλέξτε το family pack για την είσοδο
και αν είστε τολμηροί κολυμπήστε με καρχαρίες. Συνεχίζουμε με μια ακόμα
ξεχωριστη εμπειρία στο “Museu de la Xocolata” το Μουσείο Σοκολάτας της
Βαρκελώνης! Θα τραβήξει σίγουρα την προσοχή των παιδιών σας τα οποία
θα διασκεδάσουν και θα μάθουν πράγματα για την σοκολάτα. Μπορείτε να
μπείτε και στο εργαστήριο να φτιάξετε μόνοι σας σοκολατένιες λιχουδιές!
Το Πάσχα φέτος “πέφτει” λίγο πιο αργά, λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι οπότε
είναι ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τον (ελπίζουμε) καλό καιρό..και τι καλύτερο
από το Tibidabo Amusement Park! Ρίξτε μια ματιά στο www.tibidabo.cat και
θα καταλάβετε τι εννοούμε. Άμεσα αναγνωρίσιμο από μακριά με υπέροχη
θέα, αποτελεί μια υπέροχη εμπειρία για όλη την οικογένεια. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προτείνουμε επίσκεψη στο Feria de Abril ένα
ανδαλουσιανό φεστιβάλ στο Parc del Forum της Βαρκελώνης, μια γιορτή
χρώματος, μουσικής, φαγητού, χορού και διασκέδασης.

Μουσείο σοκολάτας

4η ημέρα: PORTAVENTURA WORLD - FERRARI LAND
Αν αναρωτιέστε αν οι ημέρες μπορούν να γίνουν καλύτερες, απαντήστε σε
αυτή την ερώτηση..η Ισπανία έχει Disneyland?
Νότια της Βαρκελώνης, σε μια ιδιοκτησία των Universal Studios, δίπλα στη
θάλασσα, εμφανίζεται ένας ατέλειωτος κόσμος παιχνιδιών που συνδυάζει
στοιχεία από Κίνα, άγρια Δύση, Πολυνησία, Μεξικό και Μεσόγειο στο
περίφημο Portaventura World. H καλύτερη περιγραφή βρίσκεται στο www.
portaventuraworld.com. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το Portaventura Park και το ολοκαίνουριο Ferrari Land. Ατελείωτες ώρες χαράς και
περιπέτειας, εξωτικά ζώα και πουλιά, θεματικές ζώνες και δραστηριότητες,
απλές και πιο δύσκολες, ειδικά σχεδιασμένες για όλη την οικογένεια.

5η ημέρα:

LAS RAMBLAS -

ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Όλα τα ωραία τελειώνουν, όμως οι όμορφες στιγμές παραμένουν ως
ευχάριστες αναμνήσεις. Ελπίζουμε να δημιουργήσατε ωραίες οικογενειακές
εμπειρίες και νέους φίλους που θα παραμείνουν και μετά το τέλος του
ταξιδιού. Η τελευταία μας ημέρα ήρθε αλλά το ταξίδι δεν τελείωσε ακόμα.
Μπορείτε να κάνετε μια τελευταία βόλτα στην εντυπωσιακή Las Ramblas,
πριν επιβιβαστούμε στο λεωφορείο για μεταφορά στο αεροδρόμιο και την
πτήση επιστροφής μας.

EVENIA OLYMPIC RESORT 4*
To ξενοδοχείο βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή Lloret de Mar στα 68χλμ από
τη Βαρκελώνη. Το προτείνουμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί έχει δωμάτια
για οικογένειες, διαθέτει καλούς εξωτερικούς χώρους, προσφέρεται σε καλή τιμή
και περιλαμβάνει πρωινό και δείπνο.

Familiy room
SB PLAZA EUROPA 4*
- Πολυτελές ξενοδοχείο
- Οικογενειακά δωμάτια
- Κοντά στο κέντρο της πόλης

Πάρκ Γουέλ

Camp Nou

Παρακολούθηση της
Ανάστασης στον Ορθόδοξο
Ναό του Αγ. Νεκταρίου

Βαρκελώνη
Γιρόνα

4 ημέρες
26/4 &
30/4

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

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

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

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

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

Λισσαβώνα

Πανόραμα Πορτογαλίας

8 ημέρες
26/4

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

4η ημέρα: ΚΟΪΜΠΡΑ - ΠΟΡΤΟ - ΑΒΕΙΡΟ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Λισσαβώνα, την
πορτογαλική πρωτεύουσα, η οποία είναι κτισμένη στους επτά λόφους του
ποταμού Tagus. Άφιξη ,μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Μετά το πρωινό 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 “ΠΟΡΤΟ” που παράγεται από την καλλιέργεια
ποικιλιών αμπελιού ύστερα από καθοδήγηση μια βρετανικής κοινότητας
που αναπτύχθηκε στο λιμάνι της πόλης. Πρώτη μας στάση στο δάσος
Μπουσάκου το εθνικό δάσος των Πορτογάλων κι ένα από τα πλουσιότερα
της Ευρώπης σε φυτά. Στη διαδρομή μας θα κάνουμε μια στάση στην
πανέμορφη πόλη Αβέιρο η οποία θεωρείται η Βενετία της Πορτογαλίας.
Άφιξη στο Πόρτο.

2η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική και φιλόξενη πόλη,
που διατηρεί έως και σήμερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από
τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης 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. Επόμενος
σταθμός μας είναι το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό
σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό
Πύργο του Μπελέμ, που χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του ποταμού
Tagus για να προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί
από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. απ’ όπου ξεκίνησαν
οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης. Το απόγευμα
περιπλανηθείτε στα στενά καλντερίμια της μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα
ως το Κάστρο Του Αγίου Γεωργίου για να απολαύσετε μια πανοραμική θέα
της Λισσαβώνας.

Κοϊμπρα

5η ημέρα: ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή πόλη που είναι κτισμένη
στις όχθες του ποταμού Douro και απλώνεται αρμονικά στους λόφους
διατηρώντας ακόμη και σήμερα την μεσαιωνική της άποψη. Στην περιοχή
Ριμπέϊρα, 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 Άγιου 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. Απόγευμα ελεύθερο.

6η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία του
Μίνιου. Θα επισκεφθούμε το Γκιμαράες, το λίκνο του Πορτογαλικού Έθνους
και την Μπράγκα, τη θρησκευτική πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Εκεί
βρίσκεται ο πιο παλιός καθεδρικός ναός της χώρας. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΦΑΤΙΜΑ - ΚΟΙΜΠΡΑ
Aναχώρηση οδικώς για την Κοίμπρα την πρώτη Πανεπιστημιούπολη της
Πορτογαλίας και μια από τις πιο παλιές του κόσμου. Πρώτη μας στάση το
μεγάλο κέντρο του καθολικισμού η Φάτιμα, 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 Κοίμπρα 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 Κοίμπρα.

Σίντρα

7η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΑΤΑΛΙΑ - ΝΑΖΑΡΕ - ΟΜΠΙΤΟΥΣ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό την Λισσαβώνα. 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 εγκαρδιότητας 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.

8η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΙΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ - ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ - ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία ιδιαίτερα απολαυστική
εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας, στη Σίντρα θερινή κατοικία των
βασιλέων, το Κασκάις, το Εστορίλ το τουριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας
και το Cabo da Roca, το δυτικότερο σημείο της Ευρώπης.Επιστροφή στη
Λισσαβώνα όπου 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. Γεμάτοι αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Ελλάδα. Άφιξη στην πόλη μας

Κάλιαρι

Αλγκέρο

Σαρδηνία - Κορσική
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΜΠΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το βόρειο ανατολικό τμήμα του νησιού. Άφιξη
στην Αριστοκρατική ´Ολμπια. Αν και απόμακρη, η Σαρδηνία καταφέρνει να γοητεύσει γιατί
συνδυάζει τη μεσογειακή με την εξωτική ομορφιά, τα διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία
και το σύγχρονο με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Το νησί είναι γεμάτο με μύρτιλλα,
άγριο θυμάρι, μικρές βελανιδιές, απομονωμένους κόλπους, απέραντες αμμουδιές, σπηλιές.
Το όνομα της ´Ολμπια έχει ελληνική καταγωγή και εμφανίζεται τον 7ο αιώνα π.χ. Υπήρξε
συμβατικό λιμάνι του Μεσαίωνα και πρωτεύουσα ενός από τα τέσσερα ανεξάρτητα κράτη
του νησιού, εκείνης της εποχής. Τον 12ο αιώνα ήταν έδρα επισκοπής. Στη βόλτα μας θα
δούμε την εκκλησία του Αγίου Σιμπλικιου από τον 11ο αιώνα, που είναι ο καθεδρικός ναός
της πόλης. Επίσης, θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Παύλου, ερείπια του ρωμαϊκού φόρουμ,
το καστρο Πεδρες. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα: ΟΛΜΠΙΑ - ΣΑΣΑΡΙ - ΑΛΓΚΕΡΟ
Πρωινό. Ακολουθεί περιήγηση στο βόρειο τμήμα του νησιού. Θα επισκεφθούμε τη δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη του νησιού το Σασαρι. Η πόλη ιδρύθηκε από εμπόρους της Πίζας και
τη Γένοβας στις αρχές του 13ου αιώνα. Εδώ δημιουργήθηκε το πρώτο πανεπιστήμιο της
Σαρδηνίας. Γύρω από το Ντούομο τον 11ο αιώνα απαπτυσσεται μια πυκνή μεσαιωνική
συνοικία γεμάτη εκκλησίες. Θα μας εντυπωσιάσει η ύστερο ανάγεννησιακη κρήνη - Ροζελο.
Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε για το Αλγκερο. Ιδρύθηκε στις αρχές του 12ου αιώνα, στη
χερσόνησο απέναντι από το κόλπο του Αλγκερο, από την οικογένεια Ντορια της Γένοβας.
Τον 16ο αιώνα κατακτήθηκε από τους Αραγονεζους. Το παλιό λιμάνι, γεμάτο καλντερίμια
και δρομάκια, περιβάλλεται από τείχη με επάλξεις και αμυντικούς πύργους. Στον ελεύθερο
χρόνο εξερευνήσετε την περιοχή και απολαύστε την τοπική κουζίνα. Μην παραλείψετε να
δοκιμάστε ένα παγωτό με γεύση φιστίκι, θα σας ενθουσιάσει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας.

Σασαρι

Σε κάθε μεγάλη τουριστική σαιζόν
επιδιώκουμε να σας προσφέρουμε
έναν νέο προορισμό, που να μπορεί
ο ταξιδιώτης να συνδυάζει τις διακοπές
του με γνώσεις, ξεκούραση, ωραία τοπία
και φυσικά να <γεύεται> την τοπική
κουλτούρα, τις παραδόσεις και τον
χαρακτήρα της περιοχής. Η Σαρδηνία
είναι
ένας
προορισμός
που
είναι
ιδιαίτερα δημοφιλής στις προτιμήσεις
των ταξιδιωτών παγκοσμίως και αυτό το
Πάσχα με απευθείας ναυλωμένες πτήσεις
προσδοκούμε να τον γνωρίσει και η
Β.Ελλάδα. Η Σαρδηνία, που βρίσκεται
πιο κοντά στην Αφρική, παρά στην Ιταλία,
με τοπία που μοιάζουν ελληνικά θα
σας εντυπωσιάσει! Οι εικόνες στο ταξίδι
μας θα εναλλάσσονται συνεχώς, με τα
προϊστορικά κτίσματα που μαρτυρούν
πως το νησί ήταν κατοικημένο από τα
πανάρχαια χρόνια, με την επίδραση
των πολλών κατακτητών στο πέρασμα
των χρόνων, με τη μοναδική φύση,
τα πλούσια τοπία και τις καταγάλανες
παραλίες που θα μας αποζημιώσουν
για την επιλογή μας! Δεν είναι άλλωστε
τυχαίο, πως η Σαρδηνία έγινε ένας πόλος
έλξης του διεθνούς Jet set, όπου δεκάδες
δισεκατομμυριούχοι έχουν επενδύσει σε
πολυτελή ακίνητα μαρίνες
κλπ. Ένα
ταξίδι, πέρα από τα καθιερωμένα που
αξίζει να πραγματοποιήσετε!
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Πτήση για Όλμπια και
επιστροφή από Κάλιαρι
για την αποφυγή περιττών
χιλιομέτρων

“Ταξίδι στη
χαμένη Ατλαντίδα”
3η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΣΙΚΗ
Σήμερα σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στη γειτονική Κορσική,
το μεγαλύτερο γαλλικό νησί και πατρίδα του Ναπολέοντα. Από το λιμάνι
της Σαντα Τερέζα φεύγει το καράβι για το Μπονιφάσιο, ένα υπέροχο
λιμάνι με εντυπωσιακά κάστρα. Η περιοχή πήρε το όνομα από τον Κόμη
της Τοσκάνης, που έζησε εδώ. Στον χρόνο μας στο νησί θα θαυμάσουμε
έναν παράδεισο, από όπου περασαν σχεδόν όλοι οι λαοί και οι πολιτισμοί.
Επιστροφή το βράδυ.

6 ημέρες
25/4
Οριστάνο

4 ημέρα: ΟΛΜΠΙΑ - ΝΟΥΟΡΟ - ΟΡΙΣΤΑΝΟ - ΚΑΛΙΑΡΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για το κεντρικό τμήμα του Νησιού.
Η πόλη Νουορο έχει μοναδική θέση κάτω από το Μοντε Ορτομπενε και το
επιβλητικό Σουπραμοντε, υπήρξε πατρίδα της Συγγραφέα Γκρατσια Ντελεντα
η οποία κέρδισε το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1926 για την αποτύπωση
στα έργα της των παθών, που χαρακτήριζαν τις παραδοσιακές κοινότητες
της Σαρδηνίας. Συνεχίζουμε για το Οριστανο. Η επαρχία αυτή αντιστοιχεί
σε γενικές γραμμές στην ιστορική Αρμπορεα, την οποία κυβερνούσε η
Ελεονώρα. Άγαλμα του 18ου αιώνα δεσπόζει στην Πιάτσα Ελεονώρα. Στο
Corso Vittorio Emanuele βρίσκεται το σπίτι της από τον 16ου αιώνα. Το Τορε
ντι Σαν Κριστοφορο 1291 στη piazza Roma, αποτελούσε κάποτε τμήμα της
οχύρωσης. Το Ντουομο είναι του 13ου αιώνα και αργότερα ξαναχτίστηκε
σε ρυθμό μπαρόκ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκκλησία της Σαντα
Κιαρα. Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε για το νότιο τμήμα του νησιού. Άφιξη
στην πρωτεύουσα Κάλιαρι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος
ελεύθερος στην πόλη, που στην τοπική διάλεκτο του νησιού, το όνομά της
σημαίνει κάστρο.

Νουόρο
5η ημέρα: ΚΑΛΙΑΡΙ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πρωτεύουσα της Σαρδηνίας,
η οποία κατακτήθηκε από Φοίνικες, Καρχηδονιους, Ρωμαίους. Στη βόλτα
μας στην πόλη θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, τον πύργο του Αγίου
Πανκρατίου και τον πύργο του ελέφαντα. Θα επισκεφτούμε το λιμάνι και τη
συνοικία Μαρίνα, όπου μπορείτε να δείτε το πιο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.
Ακόμη θα δούμε το αμφιθέατρο του 2ου αιώνα στο λόφο Μπουονκαμινο,
λαξευμένο στο βράχο. Το παλιό κέντρο της πόλης έχει βορειοαφρικανικο
χαρακτήρα. Εξερευνήσετε την αγορά της πόλης, την ατμοσφαιρική συνοικία
Καστέλο και τα παραδοσιακά μαγαζιά.

6 ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και στον ελεύθερο σας χρόνο πριν την αναχώρηση σας προτείνουμε
να επισκεφθείτε την Εθνική πινακοθήκη, που αφηγείται αναλυτικά την ιστορία
του νησιού. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην
πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Απευθείας Πτήσεις
από Θεσ/νίκη

4 ημέρες
26/4

Μάλτα

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ / ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ 5D
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ και γνωριμία με τους συνοδούς μας,
τον Πάρη και την Όλγα, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι
επανειλημμένα, γνωρίζουν τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των
κατοίκων. Έλεγχος και απευθείας πτήση για την καρδιά της Μεσογείου, τη Μάλτα,
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018, ένα νησί που αποτελεί μια πανδαισία
χρωμάτων και αρωμάτων. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα
του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη,
χτισμένη πάνω σε ένα στενό ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και
διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε από τους Ιππότες
του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη μετά τη Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565.
Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται
στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη
ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά
δρομάκια και θα απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους
κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών
της Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων που συνδέονται με τις δύο μεγάλες
πολιορκίες του 1565 και 1942. Αν και το ταξίδι στον χρόνο είναι κάτι ανέφικτο, αυτή η
βόλτα στις καστροπολιτείες του νησιού, είναι ένα αληθινό βύθισμα στο παρελθόν. Θα
περπατήσουμε ακόμη στον κεντρικό πεζόδρομό της, την Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά
κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια και τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές, θα
δούμε τα κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα κτίρια και τα φθαρμένα
palazzi που βρέχονται από την αύρα της θάλασσας. Ακόμη θα δούμε το παλάτι του
Μεγάλου Μάγιστρου και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο εντυπωσιακό ναός
της Μάλτας και εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Ο ναός ανεγέρθηκε μεταξύ του
1573 και του 1578 ως μοναστική εκκλησία των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. Στην επίσκεψη
μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε δύο από τα πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον
«Αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο Ιερώνυμο». Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το Μάλτα 5D, όπου θα μας παρουσιαστεί σε ένα 5διάστατο βίντεο η
ιστορία της Μάλτας. Ιδιαίτερα ειδικά εφέ, καθίσματα που κουνιούνται, σπρέυ με αέρα και
νερό θα σας εντυπωσιάσουν. Ελεύθερος χρόνος για αγορές και φαγητό. Σας προτείνουμε
να επισκεφθείτε την Πλατεία Δημοκρατίας (Μisrah Ir-Repubblika), για απεριτίφ και
pastizzi στο Caffe Cordina, γνωστό από τους τουριστικούς οδηγούς. Τελειώνοντας
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές πόλεις Sliema
και St. Julian’s, που σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ.
Το Paceville, στην άκρη του St. Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ,
κλαμπ και τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό
δρόμο, ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα, διατρέχοντας
αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες.

Cospicoua

Το
μέρος
που
πρέπει
να
επισκεφθείτε τουλάχιστον μια φορά
στη ζωή σας!
Χιλιάδες τουρίστες από όλο τον
κόσμο
επισκέπτονται
το
νησί
κάθε χρόνο για να θαυμάσουν
τα μεσαιωνικά κάστρα, τις ωραίες
ακτές, τα αναγεννησιακά αγάλματα,
το έντονο τοπικό χρώμα κι ένα
από τα ομορφότερα λιμάνια της
Μεσογείου. Η γοητεία του νησιού
θα σας εντυπωσιάσει!
2η ημερα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - ΚΗΠΟΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΡΑΜΠΑΤ
- Τα Αλί
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στο γεωγραφικό κέντρο
της Μάλτας. Η χώρα που δεν έχει μεγαλύτερη έκταση από τη
Νάξο, έχει περίπου 480000 κατοίκους, βρίσκεται στην πρώτη
θέση σε πυκνότητα πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Eνωση. Όπου κι
αν κοιτάξετε, θα δείτε κτίρια, πόλεις, κάστρα. Στη βόλτα μας θα
επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μοστα, με
τον τρίτο μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη και στην συνέχεια θα
μεταφερθούμε στο Εθνικό Πάρκο Τα Αλί, όπου θα επισκεφθούμε
το φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού καθώς
και το εργοστάσιο αργυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα
μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη στη
<σιωπηλή πόλη>, όπως αποκαλείται, την Μεδινα, υποδηλώνοντας
τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την περιβάλλει και που είναι
οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα
πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το
οχυρό τους κοντά στη θάλασσα. Καταστράφηκε ολοσχερώς
από το σεισμό του 1693. Oταν κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η
παλιά μαλτέζικη αριστοκρατία εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα, με
προσεκτική συντήρηση και ελεγχόμενη αναπαλαίωση, προσπαθεί
με τη βοήθεια και της Unesco να διατηρήσει τη θαυμάσια
μπαρόκ αρχιτεκτονική της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις
είναι συνδυασμένη με χαρακτηριστικά αραβικά στοιχεία. Είναι η
πιο κομψή αλλά και η πιο ακριβή περιοχή της Μάλτας. Οι βαριές
ολοσκάλιστες ξύλινες πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν σπάνια.
Στην πόλη δεν υπάρχει εμπορική ζωή, φωτεινές επιγραφές
και γενικά φαίνεται να ζει περισσότερο στο ένδοξο παρελθόν
παρά στο παρόν. Η μαγική της ατμόσφαιρα δεν έχει αλλοιωθεί
από τα πλήθη τουριστών που συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας,
θα θαυμάσουμε εντυπωσιακά πυργόσπιτα με χαρακτηριστικά
περίτεχνα φανάρια, πετρόχτιστα μοναστήρια και νορμανδικά
παλάτια. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική
κοινότητα του Attard και τους περίφημους κήπους του Αγίου
Αντωνίου και το Προεδρικό μέγαρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να απολαύσετε μια
βόλτα με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι
από το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για
το φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών. Διανυκτέρευση.

Vitoriossa
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Η Μάλτα είναι ένα προορισμός που τελευταία έχει μπει
στις πρώτες προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών.
Το γραφείο μας έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια
στο γραφικό νησί με αποκλειστικές απευθείας
ναυλωμένες πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Κάθε φορά
οι ταξιδιώτες ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τον
προορισμό και τις υπηρεσίες μας, οπότε προτείνουμε
για άλλη μια φορά επίσκεψή στο μοναδικό Νησί
την περίοδο του Πάσχα, σε μια από τις καλύτερες
εποχές για να γνωρίσετε την Ανοιξιάτικη Μάλτα.

Η Μάλτα αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος νησιών
στην κεντρική Μεσόγειο, ανάμεσα στη Σικελία και
την Τυνησία. Η Μάλτα είναι μια από τις μικρότερες
και πιο πυκνοκατοικημένες χώρες. Το κράτος της,
περιλαμβάνει το ομώνυμο νησί καθώς και τα νησιά
Γκότζο, Κομίνο, Φίλφα και Γκομινότο (από αυτά
κατοικούνται μόνο τα δύο πρώτα). Πρωτεύουσα της
Μάλτας είναι η Βαλέτα.
3η ημερα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO) - MALTA LOCAL COOKING
CLASS
Μετά το πρωινό, ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό
νησάκι Γκόζο. Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί
του Αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο
και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η εξαιρετική ομορφιά του
τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων
που θα συναντήσετε θα σας πείσουν γρήγορα, για το πόσο άξιζε
η επίσκεψη σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε το Rabat, με το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου
κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες).
Ακόμη θα επισκεφθούμε και το γραφικό ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα
έχουμε χρόνο για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
σας προτείνουμε να γνωρίσετε την μαλτέζικη κουλτούρα και στο
φαγητό! Γι’ αυτό λοιπόν για όσους επιθυμούν, κατευθυνόμαστε προς
ένα κεντρικό εστιατόριο, όπου εκεί θα μάθουμε να φτιάχνουμε βήμα
– βήμα αυθεντικές μαλτέζικες γεύσεις, υπό την καθοδήγηση πάντα
ενός local chef! Φοράμε τις ποδιές μας, πιάνουμε τα απαραίτητα
εργαλείας μας και «ριχνόμαστε» στη δουλειά! Φυσικά στο τέλος θα
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους καρπούς του κόπου μας,
με δοκιμάζοντας τις γεύσεις με τη συνοδεία ενός ποτηριού κρασιού!

4η ημερα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua),
MAΡΣΑΣΛΟΚΚ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3 πόλεων την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών
Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565 (The three cities).
Ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων,
κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε μια
υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και έχουν έντονες
επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς,
Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Από τις επάλξεις τους θα
απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε
στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των
Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου.
Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για γεύμα στο παραδοσιακό
ψαροχώρι Μάρσασλοκκ. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο
για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πολη μας με τις καλύτερες
εντυπώσεις.

Αξίζει...
- να περπατήσετε στα καλντερίμια στη Βαλέτα
- να δοκιμάσετε το παραδοσιακό μενού, την
fenkata, κουνέλι συνοδευόμενο συνήθως με
μακαρόνια
- να δοκιμάσετε το εθνικό ποτό τους, το kinnie,
ένα αφρώδες αναψυκτικό
- να απολαύσετε την εκπληκτική θέα από τους
κήπους Upper Barrakka
- να επισκεφθείτε την περιοχή Sliema και
Paceville, τουριστικά θέρετρα του νησιού που
σφύζουν από ζωή
- να δείτε την ακτή Golden Bay
- να επισκεφθείτε το εργοστάσιο της PLAMOBIL, στο οποίο κυκλοφορούν δύο φιγούρες
εμπνευσμένες από την αρχαία Ελλάδα, ο Δίας
και η Αθηνά!

Στην αναχώρηση 26/4 με τις πτήσεις της RYANAIR δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στο Μαρσασλοκκ την τελευταία ημερα

Gozo

Παλέρμο

Αλμπερομπέλο

Ταορμίνα

Σικελία - Μ. Ελλάδα
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ

3η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΝΤΡΕΑΛΕ (20χλμ)

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

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

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

Κεφαλού

Συρακούσες

23
Ρήγιο

Μοναδική εμπειρία
Γνωρίστε το Ελληνικό στοιχείο στη Μεγάλη
Ελλάδα
Στην επίσκεψη μας στη Στερνατία, που είναι ένα απο τα 9
Ελληνόφωνα χωριά της Μεγάλης Ελλάδας όπου υπάρχουν
ακόμα πολλοί κάτοικοι που ομιλούν με περηφάνεια την
ιδιωματική διάλεκτο “γκρίκο” που έχει τις ρίζες της στην αρχαία
Ελληνική γλώσσα, θα ξεναγηθούμε στο πολύ ενδιαφέρον
παλιό ελαιοτριβείο και μετα από μια συντομη περιήγηση θα
καταλήξουμε στο χώρο, όπου στεγάζεται ο σύλλογος CHORA-MA
όπου κάτοικοι θα απαγγείλουν για μας ποιήματα στη γρεκάνικη
γλώσσα και θα μας παρουσιάσουν το πολύ σημαντικό έργο
που επιτελούν για την διάσωση αυτης της υπέροχης ποιητικής
γλώσσας και της παράδοσης που την συνοδεύει. Πρόκειται
για μια μοναδική εμπειρία που μας γεμίζει συγκίνηση και
περηφάνεια για το μεγαλείο της Ελλάδας που άφησε βαθύ και
ανεξίτηλο αποτύπωμα σ’ αυτό το κομμάτι της Ν.Ιταλίας, όπου
κυριάρχησε για πολλά χρόνια.

6 ημέρες
25/4
& 30/4

Πτήση για Μπάρι & επιστροφή από Κατάνια χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Ελληνόφωνα χωριά
Πτήση για Μπάρι
....................

Κατάνια

Επιστροφή από Κατάνια

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

Ακράγαντας

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

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

Κόμο

Φλωρεντία

Ιδανικός συνδυασμός
πτήσεων. Αναχώρηση για
Μιλάνο και επιστροφή
από Μπολόνια

6 ημέρες
24/4

Βόρεια Ιταλία-Βενετία-Τοσκάνη
1η ημερα: ΜΙΛΑΝΟ - ΛΙΜΝΕΣ Β.ΙΤΑΛΙΑΣ - ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΛΙΜΝΗ MAGGIORE

4η ημέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και απευθείας πτήση για
τo Mπεργκαμο.Αναχωρηση για την πόλη του μεταξιού, που είναι από τις
ομορφότερες της Ιταλίας, χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης,
το Κόμο. Στην περιήγησή μας, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό
Δημαρχείο, το ναό Σαν Φεντέλε, την παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού
κέντρου με τα μεσαιωνικά κτίρια, θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο δρόμο.
Συνεχίζουμε για την Ελβετία και για την ιταλόφωνη περιοχή της χώρας. Η
πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ είναι το Λουγκάνο, κτισμένο
στην ομώνυμη λίμνη. Σύντομη στάση. Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ.
Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο
με τη Βίλλα Τζίανη και το Συνεδριακό Κέντρο. Τελειώνοντας, αναχωρούμε
για τη λίμνη Maggiore, που βρίσκεται στη νότια πλευρά των Άλπεων και
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. Οργιώδες πράσινο που θα
σας εντυπωσιάσει, καθώς η περιοχή είναι κατάφυτη με μεσογειακή βλάστηση
και εξωτικά φυτά. Η λίμνη Maggiore είναι ακόμη γνωστή από το σπουδαίο
μυθιστόρημα «Αποχαιρετισμός στα Όπλα» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ (Ernest Hemingway), όταν ο πρωταγωνιστής και η ερωμένη του πρέπει να
διασχίσουν τη λίμνη κωπηλατώντας για να ξεφύγουν από την ιταλική
αστυνομία (Καραμπινιέρι). Ελπίζουμε εσείς να μην έχετε τέτοιου είδους
μπλεξίματα.Μεταβαση στο ξενοδοχειο του Μιλανου,τακτοποίηση στα
δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.

Πρωινό και αναχώρηση για την φοιτητούπολη Πάντοβα, η αρχαιότερη
πιθανόν πόλη της βόρειας Ιταλίας, σύμφωνα με την ημερομηνία ίδρυσης της,
τον 12ο αιώνα π.Χ. από τους Τρώες. Θα δούμε το φημισμένο πανεπιστήμιό
της (ένα από τα αρχαιότερα της Ευρώπης), την μεγαλοπρεπή Βασιλική του
Αγίου Αντωνίου με τους Βυζαντινούς τρούλους και τον πολυτελή εσωτερικό
διάκοσμο που θεωρείται από τους σημαντικότερους λατρευτικούς χώρους
της Ιταλίας και τέλος την Prato della Valle, μια ελλειπτική πλατεία 88.000
τετραγωνικών μέτρων, η οποία θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη της
Ευρώπης.Συνεχιζουμε για την Μπολωνια. Θα περιηγηθουμε στο κέντρο της
πόλης οπου δεσπόζουν δύο πύργοι : ο μεγαλύτερος είναι ο πύργος των
Asinelli (102 μέτρα ύψος) και ο μικρότερος των Garisenda (49 μέτρα ύψος).
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της που είναι το μεγαλύτερο της
Ευρώπης μετά της Βενετίας. Χρόνος ελεύθερος. Το απογευμα αναχωρουμε
για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Βερόνα

5η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Προγευμα και ξεκιναμε την περιήγησή μας στη 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. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα
ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο
του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο
Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με
αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη
Πινακοθήκη Ουφίτσι, 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. Χρόνος ελεύθερος
για ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι,
την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων.

6η ημέρα: ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινο και αναχωρηση για την Μπολωνια. Μεταφορα στο αεροδρομιο για
την πτηση της επιστροφης

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

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

Βενετία

25
Ρώμη

6+1 ημέρες
24/4

Παρακολούθηση της
Ανάστασης στον
Ορθόδοξο Ναό του
Αγ. Θεοδωρου
Φλωρεντία

Γύρος Ιταλίας

ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ

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

Ιδανικός συνδυασμός
πτήσεων. Αναχώρηση για
Μιλάνο και επιστροφή
από Ρώμη

Δώρο η ξενάγηση & το κόστος εισόδου / Σας προσφέρουμε εξασφαλισμένη
προκράτηση για να έχετε γρήγορη πρόσβαση, χωρίς πολύωρη αναμονή
5η ημέρα:

ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - VILLA BORGHESE - ROMA BY NIGHT

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

Μετα το πρωινο θα ξεκινήσουμε αμέσως την πανοραμική ξενάγηση στην
πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη
Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη
του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο
Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η
αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου,
την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα
Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα.
Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας
προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το
μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της
Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα
και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese,
πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και τη σημασία
των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000
επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία της
Ιταλίας.Για το βραδυ,σας προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση
στη Ρώμη, για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που
θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα
καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του
Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο,
όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε
στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο
μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό
αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση
στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες
γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

3η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

6η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ - ΠΛΑΤΕΙΕΣ

2η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (ΜΕΣΤΡΕ)

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

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΡΩΜΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης,τη
Φλωρεντια, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς από την UNESCO.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.
Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει
το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ
του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει
σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων
Φλωρεντίνων γλυπτών.Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι,
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 τη Ρωμη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση.

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. 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 που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα
αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε
τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου Πέτρου
στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta)
του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται.Στη συνεχεια
,θα περιηγηθουμε με τη συνοδεια της ξεναγου μας στην Πιάτσα ντι Σπάνια
(Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να πιειτε εσπρέσσο στο γνωστό
Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή να γευθείτε το πασίγνωστο
tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο,στην πανέμορφη Φοντάνα
ντι Τρέβι,στο επιβλητικο Πανθεον και στην Πιάτσα Ναβόνα με τα επιβλητικά
μνημεία. Για τη συνεχεια της ημερας θα εχετε ελευθερο χρονο στη διαθεση
σας στην αγορα της πολης

7η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Νωρίς το πρωί, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για μετάβαση στο αεροδρόμιο
και την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Βατικανό

5+1 ημέρες
25/4
& 30/4

Παρακολούθηση της
Ανάστασης στον
Ορθόδοξο Ναό του
Αγ. Θεοδωρου

Κολοσσαίο

Ρώμη

ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ

Δώρο η ξενάγηση & το κόστος εισόδου /
Εξασφαλισμένη προκράτηση
Γρήγορη πρόσβαση, χωρίς πολύωρη αναμονή

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.
Αφιξη και θα ξεκινήσουμε αμέσως την πανοραμική ξενάγηση στην πόλησύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε
τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη
στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο
αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου
θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο
του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με
το νησί Τιβερίνα. 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. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της
Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς
λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης
με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε
από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο
και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο
γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα
στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ - 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. 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 που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της
παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη
εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό,
όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ
Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος
ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να
περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο
δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της Νέας
Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα
και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese,
πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και τη σημασία
των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000
επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία της
Ιταλίας.

Γνωρίστε την «αιώνια πόλη» , σας προσφέρουμε:
- Απευθείας πτήσεις για Ρώμη με προκρατημένες θέσεις
- Διαμονή στο κέντρο της πόλης
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
- Συνοδός / ξεναγός μόνιμος κάτοικος Ρώμης
- Παρακολούθηση της Ανάστασης στον Άγιο Θεόδωρο
- Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη κράτηση,
γρήγορη πρόσβαση, χωρίς πολύωρη αναμονή
3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Η σημερινη μερα είναι αφιερωμενη στις φημισμενες πλατειες της πολης.
Θα περπατησουμε, θα περιηγηθουμε με τη συνοδεια της ξεναγου μας στην
Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να πιειτε εσπρέσσο
στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή να γευθείτε το
πασίγνωστο tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο, στην πανέμορφη
Φοντάνα ντι Τρέβι, στο επιβλητικο Πανθεον και στην Πιάτσα Ναβόνα με τα
επιβλητικά μνημεία. Για τη συνεχεια της ημερας θα εχετε ελευθερο χρονο στη
διαθεση σας στην αγορα της πολης.

4η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
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.. Το βράδυ με την καθοδήγηση
της Δώρας της τοπικής μας συνοδού, παρακολουθήστε την λειτουργία της
Ανάστασης στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου στο κέντρο της
Ρώμης (Via di S.Teodoro 7).

5η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΙΒΟΛΙ
Για αυτη την ημέρα σας προτείνουμε μια 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. Ακόμη, θα δούμε
και την εξοχική κατοικία του αυτοκράτορα Αδριανού ( 2ος αιώνας μ.Χ) που
διαθέτει ένα μεγάλο υπαίθριο μουσείο ανακατασκευών των αγαπημένων
κτιρίων του αυτοκράτορα. Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες. Επιστροφή και
επίσκεψη στο φημισμένο εμπορικό κεντρο CASTEL ROMANO και χρόνος για
αγορές. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.

6η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Νωρίς το πρωί, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για μετάβαση στο αεροδρόμιο
και την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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5 ημέρες
26/4
& 30/4

Ντουμπρόβνικ

Λίμνες Πλίτβιτσε

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

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

3n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ -

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - LOKRUM ISLAND

Κυριακή του Πάσχα σήμερα για αυτό δεν χάνουμε χρόνο και μετά το
πρωινό αναχωρούμε για το Ντουμπρόβνικ «το διαμάντι της Αδριατικής».
Η πανοραμική θέα της Παλιάς πόλης ξαφνιάζει με την βενετσιάνικη
ομορφιά , περιτριγυρισμένη από τείχη, κάστρα και πύργους. Θα έχουμε
επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο του Ντουμπρόβνικ, όπου θα θαυμάσουμε
το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό Ναό, το παλιό λιμάνι και
την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, προστάτη της πόλης, αξιοθέατα που
αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία . Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη
στο κοντινό νησάκι Lokrum. Οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται το
“νησί χωρίς αυτοκίνητα” γιατί αποτελεί μια γαλήνια απόδραση από
την πόλη. Ένα όμορφο περιβάλλον με βοτανικούς κήπους, εξωτικά
δέντρα, λουλούδια, λαγούς, παγώνια και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι
Βενεδικτίνων. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των
τειχών της παλιάς πόλης μέσα από το πλοίο και θα επιστρέψουμε στο
Ντουμπρόβνικ. Στο κέντρο και στην παλιά πόλη υπάρχει μια εύθυμη
εορταστική ατμόσφαιρα και φέτος που το Πάσχα πέφτει λίγο πιο αργά,
ελπίζουμε να είναι και λίγο καλοκαιρινή. Απολάυστε ένα καλό εστιατόριο
η ένα καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη στο
φεστιβάλ κρασιού ή στο ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα τείχη του
μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Αφήνουμε αυτή την
ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη γιατί και λόγω της ημέρας (Πάσχα) 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. Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού
απολάυσετε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης και τα νυχτερινά
μαγαζιά που συχνάζουν οι ντόπιοι.

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

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

Αποκλειστικές απευθείας πτήσεις
(πτήση για Μαυροβούνιο, επίσκεψη
Budva και Kotor και απευθείας
επιστροφή από Ντουμπρόβνικ χωρίς
περιττά χλμ)
Πολυτελή ξενοδοχεία με ημιδιατροφή
και family rooms
Επίσκεψη στα μέρη που έγιναν
γυρίσματα του Game of Thrones
Mountain Buggies μια μοναδική
εμπειρία στους λόφους του Ντουμπρόβνικ
Παρακολούθηση της Ανάστασης σε
Ορθόδοξη εκκλησία
πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων

Ντουμπρόβνικ

Γνωρίστε τα στολίδια
της Αδριατικής

Δαλματία

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

Κοτόρ

Από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες
στο Ντουμπρόβνικ για ταξιδιώτες κάθε
ηλικίας είναι αυτή η off road διαδρομή στο
βουνό με υπέροχη θέα στην πόλη. Δεν
χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες οδήγησης
αλλά σίγουρα είναι μια εμπειρία που θα σας
ενθουσιάσει!

2n ημέρα: - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - MOUNTAIN BUGGIES
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση στο
Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής». Απαραίτητη
είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη
από τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε στα σημεία που γυρίστηκαν
σκηνές από το Game of Thrones. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε
το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι
και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν
σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε
στα μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. Σε αυτό το
σημείο σας προτείνουμε μια υπέροχη εμπειρία. Στο βουνό που βρίσκεται ακριβώς
δίπλα στην πόλη επιβιβαζόμαστε στα buggies (κόστος 35ε) για να ακολουθήσουμε
μια διαδρομή που εκτός από μοναδική φυσική ομορφιά και στιγμές αδρεναλίνης,
μας προσφέρει απίστευτη θέα στην πόλη που βρίσκεται στα πόδια μας. Στην μέση
περίπου της διαδρομής, θα έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε στο σημείο από
το οποίο 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. Για την επιστροφή στην
πόλη μπορείτε να επιλέξετε το τελεφερίκ που συνδέει το βουνό με το κέντρο της
πόλης και να δείτε από ψηλά την υπέροχη αυτή πόλη.

GRAND PARK 4* - DUBROVNIK
Βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου Lapad, σε απόσταση μόλις 100μ. από την παραλία. Με θέα τη θάλασσα και το χώρο περιπάτου Lapad Cove, είναι ένα τέλειο μείγμα
ιταλικού design, αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και αρμονίας. Αποτελείται από το κεντρικό κτίριο και 2 ιστορικές βίλες. Το σπα περιλαμβάνει ειδικό χώρο για παιδιά με βιβλία,
παιχνίδια, CD player, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και συλλογή από κινούμενα σχέδια. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κροατική και διεθνή κουζίνα στο εστιατόριο του
στη βεράντα ή στο ala carte εστιατόριο Taverna. Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.
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Μπούτβα

Ντουμπρόβνικ - Παλιά πόλη

Ντουμπρόβνικ

5 ημέρες
26/4
& 30/4

3n ημέρα: LOKRUM ISLAND - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

4n ημέρα: ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΝΗΣΙ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ

Κυριακή του Πάσχα σήμερα, οπότε θα σηκωθούμε λίγο πιο αργά! Η μέρα μας
θα ξεκινήσει 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. Στη
συνέχεια θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών της παλιάς πόλης μέσα
από το πλοίο και θα επιστρέψουμε στο Ντουμπρόβνικ. Στο κέντρο και στην
παλιά πόλη υπάρχει μια εύθυμη εορταστική ατμόσφαιρα και φέτος που το Πάσχα
πέφτει λίγο πιο αργά, ελπίζουμε να είναι και λίγο καλοκαιρινή. Απολάυστε ένα
καλό εστιατόριο η ένα καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη
στο φεστιβάλ κρασιού ή στο ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα τείχη του
μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Αφήνουμε αυτή την ημέρα χωρίς
άλλη επίσκεψη γιατί και λόγω της ημέρας (Πάσχα) 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.

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

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

Νησί Κόρτσουλα

VALAMAR LACROMA 4* plus
Bρίσκεται στην καταπράσινη χερσόνησο Babin Kuk με όμορφη θέα στα νησιά Elaphiti κοντά στην παλιά πόλη του Ντουμπροβνικ. Διαθέτει Spa με εσωτερική και εξωτερική πισίνα,
σάουνα, γυμναστήριο και περιποιήσεις ομορφιάς. Στην κομψή ατμόσφαιρα του εστιατορίου σερβίρονται επιδέξια παρασκευασμένα μεσογειακά και διεθνή πιάτα. Μπορείτε
επίσης να χαλαρώσετε στη βοτσαλωτή παραλία, βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία και τις εγκαταστάσεις της ή να εξασκηθείτε στο τένις και την ποδηλασία. Τα ευρύχωρα δωμάτιά
του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.

5 ημέρες
25/4
& 29/4

Ηλιοβασίλεμα στο Αιγαίο

Σμύρνη
Παράλια Μ. Ασίας
Η Σμύρνη, μέσα από την μακραίωνη ιστορία της, διδάσκει, γοητεύει
και ταξιδεύει τον επισκέπτη. Ο τόπος της Αρχαίας Ιωνίας, η πόλη
του διωγμού, η πόλη του σήμερα. Πέντε ημέρες για να γνωρίσετε
όλα αυτά τα μέρη που σημάδεψαν και σημαδεύτηκαν.
Το Πάσχα, ιδίως φέτος που “πέφτει” λίγο πιο αργά, πιο κοντά
στο καλοκαίρι, είναι μια εποχή ιδανική, απαλλαγμένη από την
πολυκοσμία με τις πιο κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Με ειδικές
απευθείας πτήσεις που θα βρούμε μόνο αυτή την περίοδο, είναι
ένα ταξίδι που θα σας ικανοποιήσει και θα σας γεμίσει με όμορφες
εικόνες και αναμνήσεις.

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΣΜΥΡΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την
πολυτραγουδισμένη πρωτεύουσα της Ιωνίας, τη Σμύρνη.
Φθάνοντας και χωρίς να χάσουμε χρόνο ανηφορίζουμε
στο ιστορικό κάστρο Καντιφέ Καλέ, από όπου θαυμάζουμε
πανοραμικά ολόκληρη την πόλη. Κατηφορίζουμε
κάνοντας μια βόλτα στη συνοικία του Άλσαντζακ, με
τα γνωστά παλιά ελληνικά σπίτια, τα παλατάκια των
παλιών Σμυρνιών και περιδιαβαίνουμε τις κεντρικές της
πλατείες. Σε μία από αυτές, η Ευαγγελική Σχολή, σήμερα
λύκειο αφιερωμένο στον Ατατούρκ. Θα δούμε επίσης την
περίφημη προκυμαία, το Μπεζεστένι, την Ρωμαική αγορά,
την Αγία Φωτεινή, το ελληνικό προξενείο, τον Καθολικό
ναό του Αγίου Πολυκάρπου, το πρώην παρθεναγωγείο και
τον Άγιο Βούκολο. Χρόνος ελεύθερος στη γραφική αγορά
της πόλης. Μετάβαση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΑΪΒΑΛΙ
Πρωινό και αναχώρηση προς το θρυλικό αρχαιολογικό
χώρο της Περγάμου μια από τις σημαντικότερες ιστορικές
κληρονομιές της Ανατολίας. Ξενάγηση στη διάσημη Κόκκινη
Βασιλική, μία από τις 7 αρχαιότερες εκκλησίες του κόσμου.
Εδώ θα δούμε τη βάση του Βωμού του Δία, το Τέμπλο της
Αθηνάς και τα ερείπια του ναού του Διονύσου. Επίσης θα
δούμε το Ασκληπιείο αφιερωμένο στο θεό της Υγείας ένα
από τα αρχαιότερα νοσοκομεία του κόσμου όπου έζησε
και γιάτρεψε και ο γνωστός γιατρός της αρχαιότητας, ο
Γαληνός. Επόμενη μας στάση είναι το Αιβαλί. Το Αϊβαλί
ή αλλιώς Κυδωνιές υπήρξε μαζί με άλλες παρακείμενες
πόλεις και χωριά ένα από τα πιο ιστορικά κέντρα του
Ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Εκεί θα επισκεφθούμε την
Εκκλησία των ταξιαρχών. Η πόλη, αποτέλεσε σύμβολο της
προσφυγιάς του 1922. Σήμερα είναι ένα αναπτυσσόμενο
αστικό κέντρο, το οποίο διατηρεί ακόμα αρκετά από τα
ελληνικά του στοιχεία. Χαρακτηριστικός είναι ο ωραίος
αιγιαλός στο μυχό του που λεγόταν “Φάληρο”, με ωραία
λουτρά, καθώς και το προάστιο “Γενιτσαροχώρι” με τους
εσωτερικούς λιμένες Αγιά Παρασκευή και Πασά-λιμάνι.
Το απόγευμα αναχώρηση για Σμύρνη. Το βράδυ σας
προτείνουμε να περπατήσετε την παραλιακή της πόλης
και να ανακαλύψετε τα μυστικά γεύσεων και διασκέδασης
αυτής της πόλης.

Σμύρνη

31
Πέργαμος

Έφεσος

Παρακολούθηση
της Ανάστασης σε
Ορθόδοξο Ναό
3η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΕΦΕΣΟΣ - ΚΙΡΚΙΝΤΖΕΣ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, κατευθυνόμαστε για την αρχαία Έφεσο.
Θαύμα των θαυμάτων. Η πόλη, που είχε το δικαίωμα να υπερηφανεύεται,
γιατί εκτός των άλλων ήταν το κέντρο όπου γεννήθηκαν σπουδαίοι
φιλόσοφοι της αρχαιότητας, όπως ο Ηράκλειτος. Η πόλη όπου αναπτύχθηκαν
οι επιστήμες και οι καλές τέχνες. Εμείς, θαυμάζουμε το σημαντικότατο
αρχαιολογικό της χώρο. Η εμπορική οδός, το Πρυτανείο, η οδός των
Κουρητών, η πύλη του Ανδριανού, η βιβλιοθήκη του Κέλσου, απλώνονται
μπροστά μας, προκαλώντας το θαυμασμό μας. Και αφήνοντάς την, μία
κολώνα μοναχική, ότι έχει απομείνει από το Ναό της Αρτέμιδας, ένα από τα
επτά θαύματα του κόσμου, θα επισκεφθούμε το ιστορικό χωριό Κιρκιντζές,
την ιστορία του οποίου μας περιγράφει η Διδώ Σωτηρίου στο βιβλίο της,
« Ματωμένα χώματα ». Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το γνωστό
τουριστικό θέρετρο Κουσάντασι. Περιπλανιόμαστε ελεύθερα στην όμορφη
αγορά κι επιστρέφουμε το απόγευμα στη Σμύρνη. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΒΟΥΡΛΑ - ΑΛΑΤΣΑΤΑ - ΤΣΕΣΜΕ
Κιρκιντζές Αφού απολαύσουμε το πρόγευμά μας, ξεκινάμε μια περιήγηση στη χερσόνησο
της Ερυθραίας. Πρώτη μας στάση στη Σκάλα των Βουρλών όπου βλέπουμε
το σπίτι όπου περνούσε τα καλοκαίρια του ο νομπελίστας Γιώργος Σεφέρης.
Επόμενη στάση στην κωμόπολη των Αλάτσατων όπου περιηγούμαστε στην
όμορφη κωμόπολη. Και φθάνουμε στην πόλη του Τσεσμέ = Κρήνη. Βλέπουμε
εκεί το βενετσιάνικο κάστρο, έχουμε ελεύθερο χρόνο στο γραφικό πεζόδρομο
της πόλης που έσφυζε από ελληνισμό. Αν ο καιρός το επιτρέπει, απέναντι
βλέπουμε τη Χίο. Επιστρέφουμε στη Σμύρνη, διανυκτέρευση..

5η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας, έχουμε ελεύθερο χρόνο στην αγορά
της Σμύρνης για αναμνηστικά δώρα και φωτογραφίες και στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο, επιβιβαζόμαστε στην πτήση για
Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη μας γεμάτοι αλησμόνητες αναμνήσεις από το
ταξίδι μας.

Τσεσμέ

Αϊβαλί

Κουσάντασι

4 ημέρες
26/4

Κωνσταντινούπολη

Παρακολούθηση της
Ανάστασης στο
Πατριαρχείο ή στην
Αγ. Τριάδα

«Μια αυτοκρατορία από μόνη της»

Η μοναδική διηπειρωτική πόλη στον κόσμο, το σύνορο Δύσης και Ανατολής, η Ευρώπη και η Ασία. Ένας τόπος
ιστορικός αλλά και σύγχρονος, που κρατά τις παραδόσεις αλλά εξελίσσεται και σύμφωνα με το ρεύμα της εποχής.
Τόπος που θα σε συναρπάσει με την πολύβουη καθημερινότητα του αλλά θα σε κερδίσει με την αύρα του. Τόπος
συνδυαστικός με χρώματα και αρώματα, πολυπολιτισμικός που θα σε κάνει εγγυημένα να τον αγαπήσεις. Καμία
λέξη δε μπορεί να περιγράψει τη μαγεία που νιώθει κανείς όταν περπατά στη γέφυρα του Γαλατά το σούρουπο,
με τους δεκάδες ψαράδες να δολώνουν τα αγκίστρια τους στη θάλασσα του Βοσπόρου και τους γλάρους να
«στολίζουν» τον ουρανό σαν λευκά, ιπτάμενα λουλούδια. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει την αίσθηση του
να χάνεσαι στα απέραντα παζάρια του Sultanahmet ή να απολαμβάνεις ένα χαλαρωτικό ατμόλουτρο σε ένα από
τα παραδοσιακά χαμάμ.
Σας προσφέρουμε απευθείας πτήσεις, προκρατήσεις μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, ξεναγήσεις από
έμπειρο αρχηγό του γραφείου μας το φίλο μας Αχμέτ που ζει και εργάζεται στην Κωνσταντινούπολη.
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ - ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ

3η ημέρα: ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και αναχώρηση με προορισμό την
Κωνσταντινούπολη.Άφιξη μια μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το υπόλοιπο της
ημέρας θα είναι στη διάθεση σας για μια πρώτη περιήγηση στην πλατεία Ταξίμ και
την ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν. Πεζόδρομος που φιλοξενεί το ερυθρόλευκο
νοσταλγικό τραμ που συνδέει την πλατεία Ταξίμ με την συνοικία του Γαλατά. Κατά
μήκος αλλά και στα γύρω στενά του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών
καταστημάτων και ιστορικών κτιρίων.

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

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

4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το
πρωινό μας αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι,
όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου, ένα από
τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Αφού
τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθ’ οδόν θα δούμε και την Μεγάλη
του Γένους Σχολή. Θα επιστρέψουμε στην πλατεία Ταξίμ για μια
τελευταία βόλτα και ψώνια στον πεζόδρομο και θα αναχωρήσουμε
για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής και άφιξη το βράδυ με τις
καλύτερες των αναμνήσεων.

Αξίζει να:
- Επισκεφτείτε παραδοσιακά καφενεία με ναργιλέ για να απολαύσετε τις διάφορες γεύσεις του. Στα περισσότερα μαγαζιά δεν σερβίρουν αλκοόλ
και όπου βρείτε να περιμένετε ακριβές τιμές λόγω δασμών.
- Στο Ορτάκϊοι γευτείτε μια τοπική σπεσιαλιτέ το kumpir μια ψητή πατάτα με γέμιση της αρεσκείας σας.
- Δοκιμάστε kunefe ένα υπέροχο γλύκισμα που προέρχεται από τα βάθη της Μ. Ασίας και είναι κανταΐφι με τυρί και σιρόπι. Και το Ταούκ
κιοκσού όμως δεν πάει πίσω. Ένα υπέροχο έδεσμα με βάση το κοτόπουλο και την κρέμα αρχοντικό και ακριβό γλυκό της εποχής του που
δέχεται και άλλες εναλλακτικές διακόσμησης, όπως κανέλα, ινδοκάρυδο, φιστίκια, παγωτό βανίλια, λιωμένη σοκολάτα.
- Δίπλα από την γέφυρα του Γαλατά δοκιμάστε ένα σάντουιτς με ψάρι από τα καϊκια που είναι δεμένα συνεχώς στην προβλήτα και ψήνουν
συνέχεια. Κάθε καϊκι έχει τα δικά του τραπεζάκια με τα μικρά οθωμανικά καρεκλάκια όπου κάθονται οι αμέτρητοι πελάτες. Μπερδευτείτε μαζί
τους και νιώστε την Πόλη σαν ντόπιος.
- Για βραδινή διασκέδαση θα προτείνουμε την οδό Nevizade πίσω ακριβώς από την στοά Cicek Pasaji και την ψαραγορά. Μπαράκια με
δυνατή μουσική, μπυραρίες, ταβέρνες συγκεντρωμένα όλα μαζί.
- Επισκεφθείτε το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Madame Tussauds (στη οδό Istiklal), το εστιατόριο 360Ο με υπέροχη θέα, να γευθείτε
υπέροχα γλυκά στα φημισμένα καταστήματα Saray, Hafiz Mustafa, κ.α. και φυσικά μην παραλείψετε τα λουκούμια ( Turkish delight θα τα
βρείτε).
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Κρακοβία

Βαρσοβία

Κρακοβία-Βαρσοβία

5 ημέρες
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Πτήση για Βαρσοβία & επιστροφή από Κρακοβία χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Οι δυο πιο αξιόλογες πόλεις της Πολωνίας, Βαρσοβία και Κρακοβία, αποτελούν ένα μοναδικό κράμα αρχιτεκτονικής και
ταμπεραμέντου. Η Βαρσοβία βρίσκεται στη καρδιά της χώρας τόσο από γεωγραφική όσο και από πολιτική άποψη. Περπατώντας
στη παλιά πόλη δύσκολα θα πιστέψετε, ότι το ιστορικό της κέντρο είχε μετατραπεί σε σωρό ερειπίων στον 2ο παγκόσμιο
πόλεμο, καθώς αποκαταστάθηκε με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία μέσα από αρχεία και παλιές φωτογραφίες. Ό,τι της λείπει
σε αρχαιότητα το κερδίζει σε δυναμισμό. Η Κρακοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας για 500 χρόνια, αντίθετα με τη Βαρσοβία,
ξέφυγε της καταστροφής και αποτελεί μια πόλη-κόσμημα που κρύβει θησαυρούς γοτθικής και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής
και τόνους τέχνης. Θεωρείται η χαϊδεμένη πόλη της χώρας με μια θαυμάσια Παλιά Πόλη. Για την περίοδο του Πασχα, σας
προσφέρουμε για άλλη μια χρονιά απευθείας ναυλωμένες πτήσεις της ASTRA AIRLINES ειδικά σχεδιασμένες για την
συγκεκριμένη εκδρομή.
1η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Ιστορική πόλη της
Βαρσοβίας. Άφιξη και χωρίς να χάνουμε χρόνο θα ξεκινήσουμε την περιήγηση
της πόλης που περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις, βρίσκεται στον κατάλογο
της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί τον
σημαντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο. Στην
ξενάγηση θα δούμε, μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό
Ανάκτορο, που αποτελεί πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής και λειτουργεί
σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim. Στη συνέχεια θα δούμε το παλάτι και
την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από
τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του
Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το
μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους
Βασιλικούς Κήπους, το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που
τιμήθηκε με Νόμπελ και το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους
του ανακτόρου Λαζιένσκι. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια στο
πολυτελές DOUBLE TREE BY HILTON. To απόγευμα, με την καθοδήγηση του συνοδού,
περιπλανηθείτε στη γραφική πόλη και απολαύστε τα φωταγημένα αξιοθέατα.

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

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

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

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

Άουσβιτς

Ταλίν

Αγ. Πετρούπολη

7 ημέρες
25/4

Αγ. Πετρούπολη-Ταλίν-Ρίγα
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΠΕΝΡΑΝΤΑ (ΦΙΛΑΝΔΙΑ)

4η ημέρα: ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΤΑΛΙΝ (370 ΧΛΜ)

Συγκέντρωση το μεσημέρι στο αεροδρόμιο και πτήση για την πόλη της
Λαππεράντα. Φτάνουμε το απόγευμα στην δέκατη τρίτη μεγαλύτερη πόλη
της Φιλανδίας. Η πόλη βρίσκεται στην νότια Φινλανδία, ανατολικά του
Ελσίνκι. Η πόλη έχει πληθυσμό 72.183 στην πιο πρόσφατη παν-φινλανδική
απογραφή που έγινε το 2015. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα
δωμάτια. Θα έχουμε τη δυνατότητα για την πρώτη γνωριμία με την πόλη
που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά με τα σύνορα της Ρωσίας. Διανυκτέρευση.

Πρωινό και ξεκινάμε το ταξίδι μας για το Ταλίν, πόλη της Εσθονίας. Μετά
από μια όμορφη διαδρομή φτάνουμε στο Ταλίν. Άφιξη στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση στα δωμάτια και θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη φωτισμένη
πόλη. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΛΑΠΕΝΡΑΝΤΑ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (200 ΧΛΜ)
Πρωινό και ξεκινάμε το ταξίδι μας για την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Ρωσίας την Αγ. Πετρούπολη. Αφού περάσουμε τα σύνορα και μετά από
μια όμορφη διαδρομή φτάνουμε στην Αγ. Πετρούπολη και ξεκινάμε την
πρώτη γνωριμία μας με την πόλη, την οποία ίδρυσε ο Μέγας Πέτρος πριν
από τρεις αιώνες για να δώσει στην αυτοκρατορία του μια έξοδο προς τη
Θάλασσα του Βορρά, και θα πάρουμε τις πρώτες μας πληροφορίες για
την ιστορία της. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχουμε
τη δυνατότητα να περπατήσουμε στη Λεωφόρο Νέβσκι, την Πλατεία
Καλών Τεχνών, στις προκυμαίες των καναλιών και των ποταμών. Θα
απολαύσουμε τα φωταγωγημένα ιστορικά κτίρια της πόλης, τα παλάτια,
τους ναούς και τα μνημεία που έχουν διατηρηθεί από την εποχής των
Τσάρων. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΤΑΛΙΝ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΡΙΓΑ (308 ΧΛΜ)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας κατά τη διάρκεια της οποίας θα
περπατήσουμε στον λόφο Τούμπεα, όπου θα δούμε το παλιό κάστρο με τον
ψηλότερο πύργο της πόλης, το μπαρόκ παλάτι (το 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, εδώ μάλιστα βρίσκεται και το παλαιότερο
φαρμακείο της Ευρώπης. Στη συνέχεια, 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. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Λετονίας, τη Ρίγα. Άφιξη το
βράδυ στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Τη γνωριμία μας με την πόλη του Αγίου Πέτρου
θα τη συνεχίσουμε με την ξενάγηση μας στα σημαντικότερα αξιοθέατά
της. Μεταξύ άλλων θα δούμε τις κεντρικές λεωφόρους, τις κεντρικές
πλατείες, την λεωφόρο Νέβσκι, τα παλάτια και τις κατοικίες των πλουσίων
και των αριστοκρατών της Τσαρικής Ρωσίας όπως το Μαρμάρινο παλάτι,
τα παλάτια των Στρόγκανοβ, των Γιουσούποβ και των Σερεμέτιεβ , το
Ναυαρχείο, την πανεπιστημιούπολη, το νησί Βασίλιεβσκι με το «Βέλος» του
μπροστά από τον ποταμό Νέβα και την πανέμορφη θέα του συμπλέγματος
των κτηρίων του μουσείου Ερμιτάζ με το Χειμερινό Ανάκτορο και
την Πλατεία των Ανακτόρων, τα θέατρα Μαριίνσκι (πρώην Κίροφ),
Αλεξανδρίνσκι και Μιχάηλοβσκι, το Πεδίο Άρεως, τον Καλοκαιρινό Κήπο,
τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας Καζάνσκαγια, τον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Ισαακίου, την πλατεία της Συγκλήτου με το Μπρούντζινο Καβαλάρη
(άγαλμα αφιερωμένο στον Μέγα Πέτρο από την Αικατερίνη΄Β) και πάρα
πολλά άλλα. Θα επισκεφτούμε το Φρούριο των Πέτρου και Παύλου πρώτο κτίσμα της πόλης και στο Ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου,
στον οποίο βρίσκονται οι τάφοι της δεύτερης τσαρικής δυναστείας της
Ρωσίας - των Ρομάνοβ. Ακολουθεί η επίσκεψή μας στο μοναδικό σε
ομορφιά Ναό του «Σωτήρα στο Χυμένο Αίμα» - της Αναστάσεως του
Χριστού (1883-1907). Η αρχιτεκτονική του ξεχωρίζει από την υπόλοιπη της
Αγίας Πετρούπολης, καθώς ο Ναός είναι κτισμένος σε «Ρωσικό Στυλ».
Εξωτερικά ο ναός θυμίζει το Ναό του Αγίου Βασιλείου (της Αγίας Σκέπης
της Παναγίας) της Μόσχας, ενώ το εσωτερικό του αποτελεί πραγματικό
μουσείο ψηφιδωτών που καλύπτει μια έκταση επτά χιλιάδων εξήντα πέντε
τετραγωνικών μέτρων. Το μωσαϊκό δημιουργήθηκε στο εργαστήριο του
Β.Α. Φρολόβ βάση σχεδίων άλλων 30 γνωστών Ρώσων καλλιτεχνών και
είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Στη συνέχεια ξενάγηση στο
Ερμιτάζ - τρίτο σε μέγεθος μουσείο στον κόσμο και πρώτο σε συλλογές,
οι οποίες αριθμούν περισσότερα από τρία εκατομμύρια εκθέματα που
χρονολογούνται αρχίζοντας από την προϊστορική εποχή ως τις ημέρες
μας. Το μουσείο ιδρύθηκε από την Μεγάλη Αικατερίνη, αρχικά στεγάζονταν
στις αίθουσες του Χειμερινού Ανακτόρου και σήμερα αποτελείται από το
ίδιο το ανάκτορο, το Παλιό, το Μικρό, το Νέο Ερμιτάζ και το ομώνυμο
θέατρο. Ανάμεσα από τις πανέμορφες αίθουσες των ανακτόρων με τη
μοναδική και ξεχωριστή διακόσμηση, μπορεί να δει κανείς και το πασίγνωστο
ρολόι «παγώνι», φανταστικά ψηφιδωτά και γνωστά έργα των Λεονάρντο
Ντα Βίντσι, Τιτσιάνο, Ραφαήλ, Ρέμπραντ, Ελ Γκρέκο και άλλων καλλιτεχνών.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ελεύθερος χρόνος στους
εμπορικούς δρόμους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

Ρίγα

6η ημέρα: ΡΙΓΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Η παλιά πόλη Ρίγα είναι από τις καλύτερα διατηρημένες στην ήπειρό μας.
Απλωμένη σε μια πεδιάδα που διασχίζει ο ποταμός Daugava, η πόλη «απαντά»
στη γραφικότητα του Ταλίν και 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. Τη χάρη της
πόλης συμπληρώνει η λαμπερή νυκτερινή της ζωή. Στη σημερινή μας ξενάγηση
λοιπόν 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 τα καλύτερα
δείγματα της αρχιτεκτονικής art nouveau, έργα του σπουδαίου Michail Eisenstein, θα επισκεφθούμε το μουσείο με τα αυτοκίνητα-αντίκες (Riga Motor
Museum. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για τη Γιούρμαλα, 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.
Χρόνος ελεύθερος για καφέ, βόλτα, αγορά σουβενίρ κ.λπ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στη Ρίγα. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΡΙΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Τελευταίο πρωινό στην πόλη της Ρίγας και χρόνος ελεύθερος για τα τελευταία
ψώνια. Μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής, έχοντας
πάρει μαζί μας τις καλύτερες αναμνήσεις.

35
Βίλνιους

Χώρες Βαλτικής

Τρακάι

7 ημέρες
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Βαλτικές Χώρες: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία. 7 ημέρες, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλούσιο ταξίδι, με ημιδιατροφή
καθημερινά και με εισόδους σε πολλά αξιοθέατα. Το ταξίδι αυτό είναι ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Με μεσαιωνικά κτίρια με
στέγες από την εποχή των ιπποτών και προσόψεις που καλύπτουν όλη την γκάμα των παστέλ χρωμάτων, με στενά σοκάκια,
πλακοστρωμένους δρόμους, 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.
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΙΛΝΙΟΥΣ

4η ημέρα: ΡΙΓΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΓΙΟΥΡΜΑΛΑ)

Αναχώρηση νωρίς τα ξημερώματα και μέσου ενδιάμεσου
σταθμού, φτάνουμε στο Βίλνιους, την παραμυθένια πρωτεύουσα
και την μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο για να αφήσουμε τις αποσκευές. (εδώ μπορείς να
προσφέρεις πρωινό δωρεάν γιατί θα είναι κουρασμένοι από το
ταξίδι). Η ξενάγηση θα ξεκινήσει βλέποντας με μια πρώτη ματιά
την πόλη, η οποία είναι χτισμένη στη συμβολή των ποταμών
Βίλνελε και Νέρις, όπως 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 όπου θα μας οδηγήσει στο πρώτο
και 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
Απόστολου Πέτρου και Παύλου όπως και της Αγίας Άννας, ενώ
θα γοητευτείτε από το καταπράσινο περιβάλλον που περιβάλλει
την πόλη. Το απόγευμα ελεύθερο και σας προτείνουμε μια
επίσκεψη στο Μουσείο των θυμάτων της γενοκτονίας εκεί
όπου βρισκόταν η έδρα του πρώην αρχηγείου της KGB, απέναντι
από την πλατεία Lukiskes. Διανυκτέρευση.

Η παλιά πόλη 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. Τη
χάρη της πόλης συμπληρώνει η λαμπερή νυκτερινή της ζωή. Στη σημερινή μας ξενάγηση
λοιπόν 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 τα καλύτερα δείγματα της αρχιτεκτονικής art nouveau, έργα του σπουδαίου Michail Eisenstein, αλλά και θα επισκεφθούμε το μουσείο με
τα αυτοκίνητα-αντίκες (Riga Motor Museum. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για τη
Γιούρμαλα (Jurmala), 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. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, βόλτα, αγορά σουβενίρ κ.λπ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στη Ρίγα. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΡΙΓΑ (ΚΑΣΤΡΟ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥΡΑΪΝΤΕ - ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ - ΤΑΡΤΟΥ) - ΤΑΛΛΙΝ

Μετά το πρωινό μας ολοκληρώνουμε με την πρωτεύουσα
της Λιθουανίας κάνοντας επίσκεψη στην περιοχή του Τρακάι
όπου θα μας αποκαλύψει 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 Τεύκτονες 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. Απόγευμα ελεύθερο,
διανυκτέρευση.

Αναχωρούμε σήμερα για την πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλλίν. 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 της Ρίγας, 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 Λιθουανία, μας καλωσορίζει η Λετονία, η δεύτερη
χώρα της Βαλτικής που επισκεπτόμαστε. Καθώς κατευθυνόμαστε προς το Ταλλίν, θα
σταματήσουμε σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Λετονίας, 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 Εσθονίας, 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. Συνεχίζουμε για το Ταλλίν, στην οποία θα φθάσουμε το
απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΡΙΓΑ (ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΡΟΥΝΤΑΛΕ - ΛΟΦΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ - ΚΑΟΥΝΑΣ)

6η ημέρα: ΤΑΛΛΙΝ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΘΕΡΙΝΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ)

Πρωινό και αφήνουμε την πρωτεύουσα της Λιθουανίας για
να κατευθυνθούμε βόρεια προς τη Ρίγα. 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. Ακολουθεί η επόμενη στάση
στο Λόφο των Σταυρών, στην περιοχή Σιαιουλάι, που αποτελεί
τόπο προσκυνήματος του Λιθουανικού καθολικισμού. Στη
συνέχεια θα γνωρίσουμε το Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της Λιθουανίας, στη συμβολή των ποταμών Nemunas 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. Άφιξη
αργά το απόγευμα στη Ρίγα. Διανυκτέρευση.

Πρωινή ξενάγηση στο Ταλίν (Talinn) 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 (το 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, εδώ μάλιστα βρίσκεται και το παλαιότερο φαρμακείο της
Ευρώπης. Στη συνέχεια, 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΙΛΝΙΟΥΣ (ΤΡΑΚΑΙ)

7η ημέρα: ΤΑΛΛΙΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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!

Βιέννη

1η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη γραφική
πρωτεύουσα της Σλοβακίας τη Μπρατισλάβα η οποία
βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 ώρας από την Βιέννη. Στην
Μπρατισλάβα θα περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο και
ξεχωριστό σε όλη τη Μεσευρώπη ιστορικό της κέντρο. Η
σλοβακική πρωτεύουσα, άλλοτε καθέδρα του ουγγρικού
βασιλείου, είναι από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μια
γοητευτική παραδουνάβια πανεπιστημιούπολη. Το κάστρο της
με το γαλλικό κήπο, το Προεδρικό Μέγαρο, τα μεσαιωνικά
αρχοντικά, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου
τελούνταν οι στέψεις των βασιλέων της Ουγγαρίας, το
Πανεπιστήμιο, η πύλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το Δημαρχείο
έδρα του Καρδιναλίου όπου υπογράφηκε η συνθήκη του
Πρεσβούργου από το Ναπολέοντα συνθέτουν την ιστορική
εικόνα της πόλης στους αιώνες. Εδώ θα έχουμε χρόνο
στην κεντρική πλατεία όπου εκτός των άλλων μπορείτε
να επισκευτείτε ένα cafe - bar πολύ διαφορετικό από όσα
έχουμε πάει έως τώρα, το Virtual Reality Bar! Ένα μπαρ…
εικονικής πραγματικότητας! Εδώ, θα γίνουμε και πάλι παιδιά,
αφού θα μπορέσουμε να επιλέξουμε να “ζήσουμε” μοναδικές
εμπειρίες virtual reality! Κατόπιν μεταφορα στην Αυστριακή
πρωτεύουσα, τη Βιέννη.Τακτοποιηση στο ξενοδοχείο. Κάντε
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής,
περιδιαβαίνοντας το ιστορικό κέντρο της πόλης, τα κτίρια
της όπερας και την περίφημη πλατεία του Αγίου Στεφάνου.

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Με τον τοπικό ξεναγό μας θα
επισκεφθούμε το Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας
Θηρεσίας, το Μπελβεντέρε, ανάκτορο του Ευγενίου της
Σαβοΐας και σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ
Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε
το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας
της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το
παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του
Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα
περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη
Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
Βιέννη

6 ημέρες
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Βιέννη

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ - ΖΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του Μότσαρτ, το
Ζάλτσμπουργκ. Η πορεία της διαδρομής μας προς τις κεντρικές Άλπεις μέσα σε τέσσερα
από τα ομόσπονδα κρατίδια της Αυστρίας προσφέροντας εναλλαγές και πλούτο σε
οπτικές εμπειρίες. Διασχίζουμε τη «Δημοκρατία των Άλπεων» από ανατολικά προς δυτικά
ανεβαίνοντας από την κοιλάδα του Δούναβη προς την αλπική ζώνη στην ειδυλλιακή
περιοχή των λιμνών του Ζαλτσκάμπεργκουτ. Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις μεγαλύτερες
λίμνες της χώρας, ανάμεσά τους η θρυλική Μόντζεε των κελτικών και παλαιογερμανικών
μύθων. Αλλά κι η αρχιτεκτονική του αγροτικού χώρου και της αλπικής ενδοχώρας προκαλεί
το ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατόπιν φτάνουμε στη «Ρώμη των Άλπεων», την «Ιερουσαλήμ
του γερμανόφωνου χριστιανικού κόσμου» το παραμυθένιο Ζάλτσμπουργκ. Διασχίζουμε
πεζοί τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά μας το μουσικό
Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ, και βλέπουμε το θέατρο της Χώρας, την οικία της οικογένειας
Μότσαρτ, τον γενέθλιο οίκο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας και του ελληνικής καταγωγής
μουσουργού Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Περνούμε στη γέφυρα Μάκαρτ ή των «κλειδωμένων
καρδιών» του ποταμού Ζάλτσαχ, και εισερχόμαστε στην Παλαιά Πόλη της Αναγέννησης
και του Μεσαίωνα. Περιδιαβαίνοντας μέσα από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε στην
περιβόητη οδό Γκετράϊντεγκασσε όπου το γενέθλιο σπίτι του Μότσαρτ, και το Δημαρχείο.
Συνεχίζουμε στο Ανάκτορο των Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων δίπλα από τον αναγεννησιακό
Καθεδρικό του Αγίου Πέτρου, τα Αββαεία του Αγίου Πέτρου και των Φραγκισκανών. Χρόνος
ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στη Βιέννη.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΚ, ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ, ΚΡΕΜΣ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Μελκ, περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα Βενεδικτίνων
Μοναχών, πνευματικό λίκνο της Αυστρίας κατά τη διάρκεια της χιλιόχρονης ιστορίας
του. Ξενάγηση στους χώρους του Αββαείου με κυριότερα αξιοθέατα: τη βιβλιοθήκη με τα
δεκάδες χιλιάδες σπανιότατα βιβλία και χειρόγραφα, μία από τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ
εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και την υπέροχη θέα στο Δούναβη από έναν
εξώστη. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ροή του ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα
Βαχάου, γνωστή για τα υπέροχα τοπία και τους απέραντους αμπελώνες της. Περνώντας
από γραφικά κρασοχώρια και καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς διανθισμένους
με θρύλους και παραδόσεις, καταλήγουμε στην πόλη Κρέμς, στην παλιότερη μεσαιωνική
πόλη της Κάτω Αυστρίας. Περίπατος στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου της πόλης.
Επιστροφή στη Βιέννη. Το βράδυ προαιρετική παρακολούθηση κονσέρτου.

5η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης, το περίφημο
ανάκτορο του Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των Αψβούργων από τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918.
Η λογοτεχνική παράδοση θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να έχει 1441 δωμάτια και
139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς
κήπους και νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας! Στη συνέχεια αναχώρηση
(προαρετικα) για μια όμορφη εκδρομή στα νοτιοδυτικά περίχωρα της Βιέννης, στο περίφημο
Βιεννέζικο Δάσος, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους,
Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά θα
περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, με το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων,
γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα
Ροδόλφου και της βαρόνης Μαρίας Βετσέρα. Ακολουθεί η γραφική λουτρόπολη Μπάντεν.
Θα δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας καζίνο της πόλης που ξεχωρίζει με την
αρχιτεκτονική του, το μνημείο της πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» το
σπίτι, όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Επιστροφή στη Βιέννη.

6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο Κέντρο της Βιέννης για περίπατο ή επίσκεψη σε Μουσεία
(Φυσικής Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο Μουσείων, Μουσείο Θησαυρού κ.ά.).
Έπειτα μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
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Βουδαπέστη

Βιέννη

Πτήση για Μπρατισλάβα, δώρο
ξενάγηση στη Μπρατισλάβα,
τα παραδουνάβια χωριά & τα
Βιεννέζικα Δάση και επιστροφή
απευθείας από Βιέννη

6 ημέρες
26/4

Βουδαπέστη-Βιέννη
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΒΙΕΝΝΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατισλάβα. Άφιξη και περιήγηση
στην Σλοβάκικη πρωτεύουσα. Στην ξενάγησή μας θα δούμε το κάστρο Ντέβιν,
το μουσείο των βασανιστηρίων, το οινομουσείο, την όπερα και το παλάτι Grassalkovich, κατοικία του προέδρου της δημοκρατίας. Κατόπιν ελεύθερος χρόνος
στην αγορά .Συγκέντρωση και αναχώρηση για την Ουγγρική πρωτεύουσα . Άφιξη
και μεταφορά το ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια και μεταφορά για
παρακουλούθηση του επιταφίου στην Ορθόδοξη εκκλησία Διαν/ση.

Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στα περίφημα παραδουνάβια
χωριά της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη
θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος πολλών
φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό και
συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. Έπειτα
θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων - το
Έστεργκομ, για να επισκεφτούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό, όπου
βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων και την πινακοθήκη.
. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Αυστρίας την Βιέννη . Άφιξη
και πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, με
το συνοδό μας. Περιδιαβαίνοντας το ιστορικό κέντρο της πόλης
θαυμάζουμε τα κτίρια της όπερας και του καθεδρικού ναού του Αγίου
Στεφάνου και καταλήγουμε στο χώρο του Δημαρχείου .Στη συνέχεια
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ανακαλύψτε την εύθυμη
πλευρά της πόλης. Ο λόγος για τα … Grinzing και Heuriger, όπου το
πρώτο είναι ένα μαγευτικό χωριό στο βόρειο τμήμα της Βιέννης και το
δεύτερο τα πιο ονομαστά καπηλειά της Αυστρίας! Στα υπέροχα και
ατμοσφαιρικά αυτά μαγαζιά με τη ζωντανή μουσική εμπνευσμένη από
τη βαυαρική παράδοση, θα φάτε ζυμωτό ψωμί, χωριάτικα λουκάνικα,
υπέροχα τυριά, μεζέδες της βαυαρικής κουζίνας και άφθονη μπύρα.
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - RIVER RIDE BUS - DANUBE NIGHT CRUISE
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα κάνουμε μια ιδιαίτερη γνωριμία με την υπέροχη
πόλη. Θα επιβιβαστούμε στο RIVER RIDE BUS το “αμφίβιο” λεωφορείο με το οποίο θα
μπούμε μέσα στον Δούναβη και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα
κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ! Κατόπιν θα απο βιβάστουμε στην στεριά
και θα επιβιβαστούμε σε συμβατικό λεωφορείο για να συνεχίσουμε την ξενάγηση
μας, στην πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, θα δούμε τον
Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε τη
λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Στεφάνου, το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία
τον επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης
της Πέστης, περνώντας στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων,
όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό
ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα βρίσκεται η πλατεία
της 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. Ακολουθεί ο λόφος Γκέλερτ με το
πολεμικό μουσείο πρώην φρούριο του Αυστριακού στρατού. Η περιήγησή μας θα
καταλήξει στην καρδιά της πόλης στην κεντρική οδό Βάτσι Ούτσα και την αγορά
για να πάρουμε μια καλή πρώτη γεύση από την φημισμένη πρωτεύουσα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελάτε μαζί μας σε μια μαγευτική νυχτερινή κρουαζιέρα
στα φωταγωγημένα αξιοθέατα του Δούναβη και κατόπιν παρακολούθηση της
λειτουργίας της Αναστάσεως σε Ορθόδοξη εκκλησία

3η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - HOUSE OF TERROR - CAVING UNDER
THE BUDAPEST - IAMATIKA ΛΟΥΤΡΑ - ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ
Την ημέρα αυτή θα την αφιερώσουμε σε μια διαφορετική περιήγηση όχι πολύ
συνηθισμένη, γνωρίζοντας την «άλλη» Βουδαπέστη. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο
κάστρο Βαινταχουνιάντ, ένα από τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης! Είναι από
τα πιο ρομαντικά κάστρα στην Ουγγαρία και βρίσκεται στο πάρκο της πόλης εκεί
που τον χειμώνα βρίσκεται το περίφημο παγοδρόμιο-λίμνη. Το κάστρο χτίστηκε
το 1896 και είναι στην πραγματικότητα μια μίμηση της φαντασίας, ανάδειξη της
αρχιτεκτονικής εξέλιξης μέσα στους αιώνες και το στυλ της χώρας. Κατόπιν θα
πάμε σε ένα ιδιαίτερο μουσείο, «Βουλή του τρόμου», μοναδικό στο είδος του,
ένα μνημείο σε όσους που κρατήθηκαν σε αιχμαλωσία, βασανίστηκαν και έχασαν
τη ζωή τους σε αυτό το κτίριο. Το Μουσείο παρουσιάζει τη φρίκη με απτό τρόπο,
παράλληλα όμως δίνει ένα μήνυμα για την αξία της θυσίας για την ελευθερία. Η
επόμενη επίσκεψη είναι στην “υπόγεια” Βουδαπέστη σε ένα τεράστιο σύστημα
σπηλαίων μήκους άνω των 120 χιλιομέτρων. Οι ιαματικές πηγές και οι σπηλιές
αποτελούν μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ανάμεσα στα
πολυάριθμα σπήλαια της Βουδαπέστης δύο είναι επισκέψιμα. Εμείς θα επισκεφθούμε
το μουσείο σπήλαιο Szemlo-Hegyi, που έχει μια συγκεκριμένη πορεία και φωτίζεται
από τεχνητό φως. Μην ξεχάσετε να πάρετε ένα μαγιώ! Στην ίσως πιο διάσημη
λουτροπολη της Ευρώπης, με περισσότερες από 100 φυσικές ιαματικές πηγές,
θα ήταν παράλειψη να μην κάνουμε μία επίσκεψη. Tα Gellért με την υπερπολυτελή
τους διακόσμηση αρτ νουβό δεν είναι απλώς ένα σημαντικό τοπόσημο της
πόλης, αλλά ένα μέρος ονειρεμένο, που αγαπούν πολύ και οι ντόπιοι, εκτός
από τους επισκέπτες. Όσο για τα Szechenyi, με τις εσωτερικές και εξωτερικές
πισίνες, στεγάζονται σε ένα νεομπαρόκ κτιριακό συγκρότημα, το οποίο εύκολα
μπορεί να το περάσει κανείς για μουσείο. Θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να
απολαύσετε τα ιαματικά σας λουτρά πριν την επιστροφή στο ξενοδοχείο. o βράδυ
ελάτε μαζί μας στην παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα
επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα
από τα μεγαλύτερα “βαρέλια” της γης και μετά την παραδοσιακή ταβέρνα, όπου
θα διασκεδάσουμε συνοδεία παραδοσιακής μουσικής και folkor show (τσιγγάνικα
βιολιά) και κατόπιν

5η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - TIERGARTEN - ZOO VIENNA
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση πόλης. Θα επισκεφθούμε το KunstHaus,
ένα αλλόκοτο σύμπλεγμα κτιρίων, του αρχιτέκτονα Hundertwasser, θα σας μεταφέρει στη Βιέννη της πρωτοπορίας, το Μπελβεντέρε,
ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και σήμερα γκαλερί και Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη
Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε
το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της
Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των
Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό
Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την
Φότιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με
την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. θα δούμε το ρολόι Anchor που κατασκευάστηκε το 1911 και έκτοτε χτυπά κάθε μεσημέρι με
«παρέλαση» από πρωτότυπες μινιατούρες, την υπαίθρια αγορά του
Naschmarkt που «ζει» από τον 16ο αιώνα, το Secession, δημιούργημα
«αιρετικών» καλλιτεχνών του ρεύματος της «Απόσχισης» στις αρχές
του 20ου αιώνα. Κατόπιν, αναχώρηση ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ για το περίφημο
ανάκτορο του Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας,
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO Ελεύθερος χρόνος
για περιήγηση για όσους επιθυμούν εναλλακτικά επίσκεψη στον
παλαιότερο ζωολογικό κήπο του κόσμου, μια πραγματικά αξέχαστη
εμπειρία. Θα δούμε περισσότερα από 700 είδη ζώων, μερικά από τα
οποία απειλούνται με εξαφάνιση και έχουν βρει ένα σπίτι εδώ και μια
ευκαιρία για επιβίωση ως είδος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο.

6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΠΤΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στα περίχωρα της Βιέννης, τα
περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε
το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά στην τοποθεσία του
Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των
Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία
της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας
Βετσέρα. Θα κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και περιήγηση
στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν. Ιδιαίτερα γνωστό το καζίνο της
πόλης και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη συμφωνία. .
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Βουκουρέστι

Παρακολούθηση της
Ανάστασης στο
Πατριαρχείο

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

ο

ρ
Δώ

Μοναδικό Δώρο
Πέρα από το Παλάτι
της Βουλής, δώρο
περιήγηση στο
Παλάτι της Άνοιξης,
το Παλάτι που
διέμενε η οικογένεια
Τσαουσέσκου

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

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ (προαιρετική)
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την
κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των
Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά
Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το
Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη
ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον
Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα
ως αμυντικό φρόυριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια
σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη
εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική
Ευρώπη. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο.
Επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες. Διαν/ση.

4&5 ημέρες

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

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά
της πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την
πτήση επιστροφής.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

HILTON ATHENEE PALACE 5*
NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά της πόλης
του Βουκουρεστίου. Η εντυπωσιακή είσοδος του ξενοδοχείου αποτελεί την πρόσοψη
του παλιού Εθνικού Θεάτρου. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του διαθέτουν safe box,
mini bar, πρόσβαση στο internet, σεσουάρ, καλωδιακή τηλεόραση. Είναι ιδανικό για
οικογένειες, καθώς διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια. Ακόμα, το ξενοδοχείο διαθέτει casino,
bar, μοντέρνο lobby, πισίνα, fitness center, υπηρεσίες μασάζ, καθαριστήριο, πάρκινγκ.
Στο ξενοδοχείο μπορείτε να δοκιμάσετε τις εξαίρετες γεύσεις του εστιατορίου.

Τo πολυτελέστατο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά της
πόλης, μόλις 200μ από το Αντενέουμ και προσφέρει τις πιο σύγχρονες ανέσεις,
ικανοποιώντας και τον πιο απατητικό επισκέπτη του. Διαθέτει 2 εστιατόρια, μπαρ,
καφέ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με σπα και μασάζ, εσωτερική πισίνα.
Δοκιμάστε τοπικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ στο εστιατόριο Roberto. Τα δωμάτιά του
διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, safe box, τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini
μπαρ και wifi. Ακόμη, μπορείτε να χαλαρώσετε στην εσωτερική πισίνα. Τέλος, σας
προσφέρουμε δωρεάν την είσοδο στο health club.
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4&5 ημέρες
26/4
& 29/4

Βελιγράδι

“Η λευκή
πόλη”

Παρακολούθηση της
Ανάστασης στην
Ορθόδοξη εκκλησία
Αναλήψεως
του Κυρίου

1η ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - STREMSI KARLOVSI - ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και αναχώρηση για την
πρωτεύουσα της Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι. Άφιξη μετά από μια
ώρα πτήσης στο αεροδρόμιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη Λευκή πόλη, όπως μεταφράζεται το
Βελιγράδι. Διανυκτέρευση.

Πρόγευμα και αναχωρούμε προαιρετικά για την πόλη του Νόβισαντ,
πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αποτελεί
οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της.
Είναι χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως
ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα δούμε
το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία
Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο
στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή
πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα
έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον
καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο με ιδιαίτερη
πνευματική και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο
λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής
μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς
διαδρομή. Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε
μια παραδουνάβια πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο
γραφικές περιοχές της πόλης.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ
SKADARLJIA

ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ

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

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

5η ημέρα ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό, αξιοποιήστε τον ελεύθερό σας χρόνο κάνοντας μια
τελευταία βόλτα στο κέντρο της πανέμορφης πόλης ή εναλλακτικά
σας προτείνουμε να απολαύσετε μια παραδουνάβια βόλτα, η οποία θα
σας αποζημιώσει με αξέχαστες εικόνες και αναμνήσεις. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

Κόκκινη πλατεία

6 ημέρες
27/4

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ - ΜΟΣΧΑ / ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

3η ημέρα: ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ / ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ / ΑΡΜΠΑΤ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έλεγχος διαβατηρίων και
πτήση για Μόσχα, μέσω Αθήνας. Άφιξη στη Μόσχα. Μεταβαίνοντας προς
την πόλη, θα διέλθουμε μέσα από κεντρικές λεωφόρους του κέντρου και
από τμήμα της Κόκκινης Πλατείας που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο, έτσι
θα αποκομίσουμε τις πρώτες εντυπώσεις από το τι θα δούμε τις επόμενες
ημέρες του ταξιδιού μας, τα οποία δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν
εν συντομία. Θα έχουμε λίγο χρόνο ελεύθερο στην Κόκκινη Πλατεία, για
τις πρώτες εντυπωσιακές φωτογραφίες μας. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, ξεκούραση και δείπνο. Το βράδυ θα αναχωρήσουμε για να
παρακολουθήσουμε την Τελετή της Αναστάσεως, επιλέγοντας κάποιον από
τους πολλούς ιστορικούς Ναούς της Μόσχας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση.

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για να απολαύσουμε ακόμη μερικές
γωνιές της Μόσχας. Η σημερινή γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της
Ρωσίας συνεχίζεται με την μετάβασή μας στους λόφους Λένιν, στο
τεράστιο Πανεπιστήμιο Λομονόσωφ με τις 22.000 αίθουσες και στο
λεγόμενο πανόραμα της Μόσχας, όπου από ψηλά θα θαυμάσουμε όλη
την Μόσχα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Πάρκο της Νίκης, το οποίο
βρίσκεται στον Λόφο των Προσκυνητών και είναι αφιερωμένο στη νίκη
του Σοβιετικού Λαού στον «Μεγάλο Πατριωτικό» Πόλεμο 1941-1945. Εδώ
βρίσκεται και το περίφημο μουσείο του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου
1941-1945», στο οποίο και θα ξεναγηθούμε. Το μουσείο είναι αφιερωμένο
στον πόλεμο που έλαβε χώρα μεταξύ της ναζιστικής Γερμανίας με τους
συμμάχους της και της Σοβιετικής Ένωσης στα πλαίσια του Β Παγκόσμιου
πολέμου. Μεταξύ όλων των εκθεμάτων ξεχωρίζουν και επικεντρώνουν
την προσοχή των επισκεπτών τα 6 καταπληκτικά διοράματα με τους
τεράστιους πανοραμικούς πίνακες που απεικονίζουν τις 6 σπουδαιότερες
και σκληρότερες μάχες του πολέμου και οι 3 αίθουσες που ονομάζονται
της «Δόξας», των «Στρατηγών» και της «Μνήμης και Πένθους», η τελευταία
θεωρείται από πολλούς η πιο συμβολική όλου του συγκροτήματος. Τέλος
θα κάνουμε μία απογευματινή βόλτα στην περίφημη οδό Αρμπάτ που έχουν
ζήσει ή την έχουν επισκεφθεί γνωστά ονόματα όπως ο Πούσκιν και άλλοι. Εδώ
θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε ένα καφέ στα διάφορα ρεστοράν και τις
καφετέριες που υπάρχουν στην περιοχή ή απλά να περπατήσουμε ανάμεσα
από τους πλανόδιους μικροπωλητές, ηθοποιούς, ζωγράφους. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. Προαιρετικά, σας προτείνουμε,
μία νυχτερινή περιήγηση στην πόλη της Μόσχας, στην παλιά και στην
νέα πόλη. Θα επισκεφθούμε μυστικές γωνιές της πόλης, ωραία κτίρια με
θαυμάσιους εσωτερικούς χώρους και ιστορικά καφέ. Θα καταλάβουμε τον
λόγο, που για την πασίγνωστη αϋπνία της Μόσχας έχουν ακουστεί πολλά.
“Η Μόσχα δεν κοιμάται ποτέ!” Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας το λένε με
περηφάνια. Ωστόσο, είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς, ώσπου να τη
ζήσει ή, τουλάχιστον να περάσει εδώ μια νύχτα γεμάτη εντυπώσεις. Θα ήταν
αδύνατον να γνωρίσει κανείς την τεράστια αυτή μεγαλούπολη μέσα σε μια
μέρα ή νύχτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΚΡΕΜΛΙΝΟ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ / ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ / ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
Πρωινό. Ο μακαριστός πατριάρχης Αλέξιος Β΄ φρόντισε να αποκαταστήσει
το κύρος της Ρωσικής Εκκλησίας με την επανίδρυση του Καθεδρικού Ναού
του Σωτήρος Χριστού στο κέντρο της Μόσχας, ο οποίος είχε γκρεμιστεί επί
Στάλιν για να κατασκευαστεί στη θέση του υπαίθριο αθλητικό κέντρο. Εδώ θα
παρακολουθήσουμε μέρος της Πασχαλιάτικης Ακολουθίας, του Εσπερινού
της Αγάπης. Θα περπατήσουμε την Γέφυρα του Πατριάρχη, από την οποία
μας ανοίγεται η φανταστική θέα του Κρεμλίνου, μια από τις ομορφότερες
της Μόσχας και πολλά άλλα. Διέλευση μέσα από κεντρικές λεωφόρους
στο ιστορικό κέντρο και από τμήμα της Κόκκινης Πλατείας (που βρίσκεται
στο ιστορικό κέντρο). Θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας με επίσκεψη στην
περίφημη Κόκκινη Πλατεία που βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του
Κρεμλίνου, με την μοναδική εκκλησία του Αγίου Βασιλείου σύμβολο της
Μόσχας με τους 9 τρούλους, που ο καθένας συμβολίζει μια γιορτή της
Ορθοδοξίας και κτίσθηκε από τον Ιβάν τον Τρομερό. Επίσης θα θαυμάσουμε
το μαυσωλείο του Βλαδιμίρ Λένιν, το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας, το παλιό
Χρηματιστήριο, την Βιβλιοθήκη και θα δούμε το πολυτελές κατάστημα Gum.
Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στο εσωτερικό του περίφημου Κρεμλίνου.
Θα δούμε τα κυβερνητικά κτίρια που κρύβουν σημαντικά γεγονότα που
σημάδεψαν τον 20ο αιώνα, την Γερουσία, το Παλάτι και την Πλατεία του
Καθεδρικού – αρχιτεκτονικό συγκρότημα με τις Εκκλησίες του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου, τον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και τον Ναό του
Αρχαγγέλου (εσωτερικές επισκέψεις). Συνεχίζουμε με το οπλοστάσιο που
στεγάζεται στο Κρεμλίνο και περιλαμβάνει μια από τις πιο εντυπωσιακές
συλλογές. Θα θαυμάσουμε στολές και οπλισμό του ρωσικού στρατού,
καθώς και λάβαρα και παράσημα από πολέμους περασμένων αιώνων.
Φορέματα αυτοκρατόρων, όπως για παράδειγμα το νυφικό της Αικατερίνης
της μεγάλης, την επίσημη στολή του Μεγάλου Πέτρου, ευαγγέλια
χρυσοποίκιλτα, η εκπληκτική συλλογή από αυγά Faberge των τσάρων και
εκπληκτικές συνθέσεις κοσμημάτων, καθώς και τους θρόνους των τσάρων
και τα στέμματα τους. Θα περπατήσουμε την πλατεία Μανέζναγια και τον
«Κήπο του Αλέξανδρου», όπου βρίσκεται και το μνημείο του «Αγνώστου
Στρατιώτη» με την «Αιώνια Φλόγα». Χρόνος ελεύθερος στην Κόκκινη
Πλατεία και στο υπέροχο κατάστημα GUM. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας,
στο καινούργιο πάρκο, όπου θα περπατήσουμε στην γυάλινη γέφυρα για
να απολαύσουμε μία θαυμάσια πανοραμική θέα του Κρεμλίνου, καθώς και
παραδοσιακά κτίρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο. Διανυκτέρευση.
Για την συνέχεια, προτείνουμε να παρακολουθήσουμε προαιρετικά, κάποιο
από τα θεάματα της Μόσχας, στο Μπολσόι ή στο κρατικό θέατρο της
Μόσχας. (θα πρέπει να γίνει έγκαιρη κράτηση).

Κρεμλίνο
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Μετρό Μόσχας

Πάρκο VDNKH

Αυτοκρατορική και Ορθόδοξη

Μόσχα
5η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ / ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΛΕΝΙΝ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ / ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΟΥΣΚΙΝ

Αρμπάτ
4η ημέρα: ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΡΕΤΙΑΚΟΦ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΩΝ / ΠΑΡΚΟ VDNKH, ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για να ξεναγηθούμε στην Γκαλερί Τρετιακόφ.
Πρόκειται για ένα ιστορικό κτήριο, στο οποίο στεγάζεται η συλλογή του
ιδρυτή της Πινακοθήκης, βιομήχανου Πάβελ Μιχάηλοβιτς Τρετιακόφ (από το
1856). Υπάρχουν περισσότερα από 1300 έργα ρωσικής τέχνης, αρχίζοντας
από εικόνες προ-Μογγολικών ετών, εικόνες και ψηφιδωτά και τελειώνοντας
με τοπία, πορτρέτα και απεικόνιση ιστορικών γεγονότων και θρησκευτικών
θεμάτων, καθώς και πολλά αριστουργήματα, συμπεριλαμβανομένων των
έργων του Αντρέι Ρουμπλιώφ και του Αλεξάνδρου Ιβάνοφ. Μέσα από την
έκθεση γίνεται αισθητή η στενή σχέση της ρωσικής θρησκευτικής τέχνης
με τη βυζαντινή παράδοση, αλλά συγχρόνως γίνονται αντιληπτά τα σημεία
διαφοροποίησης από τις βυζαντινές ρίζες και αναδεικνύεται ο μοναδικός
χαρακτήρας της. Συνεχίζουμε για το Μουσείο - Μνημείο Κοσμοναυτών, το
οποίο είναι αφιερωμένο στην εξερεύνηση του διαστήματος και βρίσκεται στη
βάση του Μνημείου των Κατακτητών του Διαστήματος στα βορειοανατολικά
της Μόσχας. Το μουσείο περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία σοβιετικών και
ρωσικών διαστημικών σχετικών εκθεμάτων και μοντέλων που διερευνούν
την ιστορία της πτήσης στο διάστημα, την αστρονομία, την εξερεύνηση
του διαστήματος, την διαστημική τεχνολογία • και το χώρο στις τέχνες.
Σύμφωνα με το μουσείο, η συλλογή του, έχει περίπου 85.000 διαφορετικά
αντικείμενα και περίπου 300.000 επισκέπτες ετησίως το επισκέπτονται.
Συνεχίζουμε για το διπλανό πάρκο, Το Vystavka Dostizheniy Narodnogo
Khozyaystva (VDNKh), το οποίο είναι ένα μοναδικό μνημείο στη Μόσχα και
ένα σύμβολο της δύναμης του σοβιετικού καθεστώτος. Άνοιξε το 1939 και
ανακαινίστηκε συχνά μέχρι σήμερα, θεωρείται θεματικό πάρκο της ρωσικής
ιστορίας για τον περασμένο αιώνα. Η περιήγηση μας εκεί, θα μας μεταφέρει
στο κεντρικό τμήμα της έκθεσης και θα ολοκληρωθεί στην ταράτσα με
το εντυπωσιακό σταλινικό περίπτερο της Ρωσικής Δημοκρατίας, από όπου
μπορείτε να πάρουμε καταπληκτικές φωτογραφίες.Εδώ θα δούμε το γλυπτά
επιχρυσωμένα αγάλματα, την διάσημη Διεθνή Κρήνη Φιλίας, το διάσημο
σιντριβάνι και πολλά άλλα. Κατά την επιστροφή μας, θα επισκεφθούμε την
Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης, όπου θα προσκυνήσουμε τα ιερά λείψανα
της Αγίας Ματρώνας της Μοσχοβίτισσας. Καθημερινά σχηματίζονται
ουρές από πιστούς μπροστά στα άγια λείψανά της, για να ζητήσουν τη
βοήθειά της, προσφέροντας της ένα λουλούδι, όπως η ίδια το ζητούσε και
πολλοί άλλοι για να την ευχαριστήσουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.

Πρωινό και αναχωρούμε από το ξενοδοχείο μας για την ξενάγηση μας, στο
θαυμάσιο Μοσχοβίτικο μετρό, του οποίου η πρώτη γραμμή λειτούργησε τον
Μάιο του 1935 και μετατράπηκε σε υπόγειο Βασίλειο του σοσιαλισμού. Οι
σταθμοί έγιναν πολυτελή παλάτια του νέου κοινωνικού καθεστώτος και
είναι επενδυμένοι με μάρμαρα διαφόρων αποχρώσεων, στολισμένα με
εντυπωσιακούς πολυελαίους, σπάνιους πίνακες ζωγραφικής, περίτεχνα
βιτρώ και σπουδαία γλυπτά.
Θα επισκεφθούμε διάφορες στάσεις,
διακοσμημένες με σπουδαία έργα τέχνης και ιστορίας και θα καταλήξουμε
στην Κόκκινη πλατεία, όπου θα απολαύσουμε ακόμη μία φορά το ιστορικό
κέντρο της Μόσχας, την Κόκκινη πλατεία. Εσωτερική επίσκεψη στο
Μαυσωλείο του Λένιν για όσους επιθυμούν. Στην συνέχεια θα έχουμε χρόνο
στην διάθεσή μας για να επισκεφθούν (όσοι επιθυμούν) το Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας, όπου εκτίθεται ένα μεγάλο πλήθος εκθεμάτων τα
οποία περιγράφουν με τον πλέον παραστατικό τρόπο την ιστορική εξέλιξη
που συντελέστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ρωσίας. Συνεχίζουμε για
το μουσείο Πούσκιν, όπου φυλάσσεται, μεταξύ των άλλων εκθεμάτων, ο
μοναδικός Θησαυρός του Πριάμου. Το 1993, όμως, μετά την πτώση της
Σοβιετικής Ένωσης (1991), τα κουτιά που περιείχαν τον περίφημο θησαυρό
βρέθηκαν σε μια θυρίδα στο Μουσείο Πούσκιν της ρωσικής πρωτεύουσας.
Όπως αποκαλύφθηκε, τον θησαυρό είχε ανακαλύψει ο Κόκκινος Στρατός,
όταν είχε καταλάβει το Βερολίνο, και είχε σταλεί υπό άκρα μυστικότητα
με αεροπλάνο στη Μόσχα, όπου και παρέμεινε μέχρι την πτώση του
κομμουνιστικού καθεστώτος. Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Πούσκιν,
ενώ διεκδικείται από το Μουσείο του Βερολίνου. Οι ρωσικές αρχές όμως
αρνούνται την επιστροφή του, θεωρώντας πως τους ανήκει ως αποζημίωση
για τα δεινά του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, Δείπνο
και διανυκτέρευση. Προαιρετικά, σας προτείνουμε, μία νυχτερινή περιήγηση
στην πόλη της Μόσχας, στην παλιά και στην νέα πόλη. Θα επισκεφθούμε
μυστικές γωνιές της πόλης, ωραία κτίρια με θαυμάσιους εσωτερικούς
χώρους και ιστορικά καφέ.

Μουσείο Ιστορίας

6η ημέρα: ΜΟΣΧΑ - ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. Άφιξη
το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Άγιοι Τόποι
Ιερουσαλήμ

9 ημέρες
21/4

1η Ημέρα: Πτήση προς Τελ Αβίβ, Λήδα

4η Ημέρα: Βηθλεέμ - Ιερουσαλήμ (Πανάγιος Τάφος, παρακολούθηση του Ευχελαίου)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στο γκισέ της Aegean, στις
13.30 πτήση προς Αθήνα στις 14.50 άφιξη στις 15.40.
Πτήση για το αεροδρόμιο Ben Gurion του Τελ Αβίβ με την Aegean στις
16.30, Άφιξη στις 18.30 τοπική ώρα.Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχωρούμε
για την Λήδα, όπου θα επισκεφθούμε το Μοναστηριακό συγκρότημα του
Αγίου Γεωργίου. Θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Γεωργίου του Τροπαιοφόρου και θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία
του Νυμφίου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση, δείπνο,
διανυκτέρευση.

Αναχώρηση για τη Βηθλεέμ, όπου θα παρακολουθήσουμε την Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία στο Ιερό Σπήλαιο της Γεννήσεως. Στην συνέχεια θα
ξεναγηθούμε στο Ναό της Γεννήσεως και το σπήλαιο με τα λείψανα των
σφαγιασθέντων από τον Ηρώδη νηπίων, το σπήλαιο του Αγίου Ιερωνύμου.
Συνεχίζουμε για την Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, καθώς
και την αυστηρότερη κοινοβιακή Λαύρα του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου.
Στο χωριό των Ποιμένων, εκεί που ακούστηκε ο αρχαγγελικός ύμνος «Δόξα
εν υψίστοις Θεώ», θα προσκυνήσουμε στο σπήλαιο των Ποιμένων. Νωρίς
το απόγευμα μετάβαση στην Ιερουσαλήμ, στον ναό της Αναστάσεως,
όπου θα προσκυνήσουμε ευλαβικά τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού μας.
Παρακολούθηση της Τελετής του Μ. Ευχελαίου στον Πατριαρχικό Ναό των
Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο,
διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Τιβεριάδα, Γαλιλαία
Πρωινό και αναχώρηση για μία ολοήμερη επίσκεψη στην περιοχή της
Γαλιλαίας. Στη Ναζαρέτ θα προσκυνήσουμε τον Ναό του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου. Συνεχίζουμε με την Κανά, στην οποία πραγματοποιήθηκε το
πρώτο θαύμα του Κυρίου, της «μετατροπής του ύδατος εις οίνον», και το
Όρος Θαβώρ, όπου εκεί έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Ακολούθως
προαιρετική βόλτα με πλοιάριο μέσα στη λίμνη. Επίσκεψη στην Καπερναούμ,
όπου πραγματοποιήθηκαν τα περισσότερα των θαυμάτων του Κυρίου και
διέλευση από το Όρος των Μακαρισμών, όπου ο Κύριός μας έκανε την
επί του Όρους Ομιλία και ευλόγησε τους 5 άρτους και τους 2 Ιχθύες, με
τα οποία έφαγαν και χόρτασαν 5.000 άτομα. Σήμερα ολοκληρώνουμε
την προσκυνηματική ημέρα μας με επίσκεψη στην Ιερά Μονή των Αγ.
Αποστόλων και της Μαρίας της Μαγδαληνής, στην πόλη της Τιβεριάδος.
Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

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

5η Ημέρα: Ιερουσαλήμ (Τελετή Νιπτήρος, Πατριαρχείο)
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Nαό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Μετά
το πέρας της, θα παρακολουθήσουμε την Τελετή του Νιπτήρος στην Αγία
Αυλή, όπου ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, σε αναπαράσταση
του Μυστικού Δείπνου, πλένει τα πόδια 12 Αρχιερέων. Μετά το τέλος της
Τελετής, συγκέντρωση στην Αγία Αυλή και μετάβαση στο Πατριαρχείο μας,
όπου θα συναντηθούμε και θα λάβουμε την ευλογία του Πατριάρχη. Στη
συνέχεια θα αρχίσουμε την λεπτομερή μας προσκυνηματική ξενάγηση
στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως του Χριστού μας. Θα προσκυνήσουμε
την Αποκαθήλωση, τον Φρικτό Γολγοθά, τον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο
του Κυρίου μας, το σημείο ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το παρεκκλήσιο
του Ακάνθινου Στεφάνου, το παρεκκλήσιο του Αγ. Λογγίνου και άλλα
παρεκκλήσια και προσκυνήματα που βρίσκονται εντός του Ναού της
Αναστάσεως. Δείπνο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ακολουθίας των
Παθών.

6η Ημέρα: Ιερουσαλήμ
Παρακολούθηση της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών και της Μεταφοράς
του Σταυρού από Αρχιερέα, αναπαριστώντας τη μεταφορά του Τιμίου
Σταυρού από τον Χριστό μας. Συνεχίζουμε για τη Γεθσημανή, όπου θα
προσκυνήσουμε τον Τάφο της Παναγίας μας, την Εκκλησία και τον τόπο
λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου, τον κήπο της Γεθσημανής,
τον Βράχο της Αγωνίας και τον τόπο της Προδοσίας του Κυρίου μας.
Από την Πύλη των Λεόντων μετάβαση στον Οίκο Ιωακείμ και Άννας.
Συνεχίζουμε για την Προβατική Κολυμπήθρα, άφιξη στο Πραιτώριο - Φυλακή
του Χριστού. Διασχίζοντας την Οδό του Μαρτυρίου-στάσεις του Χριστού
μας, πριν από τον Φρικτό Γολγοθά, φθάνουμε στην Αγία Αυλή και στον Ναό
της Αναστάσεως. Παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
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Ναζαρέτ

Πύλη Δαμασκού

Ιορδάνης ποταμός
7η Ημέρα: Ιερουσαλήμ - Αφή του Αγίου Φωτός
Νωρίς το πρωί συγκέντρωση και αναχώρηση για το Πατριαρχείο και τον
Ναό της Αναστάσεως. Στον Πατριαρχικό Ναό των Αγ. Κωνσταντίνου
και Ελένης, θα παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου
Βασιλείου και στην συνέχεια μετάβαση στον Ναό της Αναστάσεως για την
παρακολούθηση της Τελετής της Αφής του Αγίου Φωτός. Όσοι επιθυμούν,
μπορούν να παραμείνουν (εξ ιδίων) στον Ναό και να παρακολουθήσουν την
Θεία Λειτουργία αμέσως μετά την Ακολουθία της Αφής του Αγίου Φωτός.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο νωρίς το απόγευμα, γεύμα και ξεκούραση και
στις 23.00 θα αναχωρήσουμε για να παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη
Θεία Λειτουργία.

Κήπος Γεσθημανής

8η Ημέρα: Ιερουσαλήμ - Πανάγιος Τάφος
Πρωινό. Αναχώρηση για το Όρος των Ελαιών, όπου εδώ έγινε η πρώτη
εμφάνιση του Χριστού μας μετά την Ανάστασή Του και η Ανάληψη
του Χριστού μας. Ακολούθως, μετάβαση στον Ναό της Αναστάσεως,
παρακολούθηση του Εσπερινού της Αγάπης. Στη συνέχεια μετάβαση στη
Σιών, όπου το Υπερώον, όπου τελέσθηκε ο Μυστικός Δείπνος, η Ψηλάφηση
του Θωμά και η Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζουμε με το σπίτι
του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, τόπος όπου κοιμήθηκε η Παναγία μας. Εδώ
βρίσκεται επίσης η Πατριαρχική Σχολή και ο Τάφος του Βασιλέα Δαυίδ.
Μετάβαση στο ξενοδοχείο μας, πασχαλιάτικο φαγητό. Διανυκτέρευση.

9η Ημέρα: Ιερουσαλήμ - Σαμάρεια - Πτήση επιστροφής
Πρωινό, προετοιμασία για αναχώρηση. Μετάβαση στον Πανάγιο Τάφο για
ένα τελευταίο προσκύνημα, χρόνος ελεύθερος στην αγορά. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε μοναστήρια που βρίσκονται μέσα στην παλιά πόλη, Άγιοι
Θεόδωροι, Μεγάλη Παναγία, Σαϊδανάγια, Τίμιος Πρόδρομος.
***(Σημείωση: Aν το επιτρέψουν οι συνθήκες, για όσους επιθυμούν μπορούν
να μας ακολουθήσουν σε μία επίσκεψη στο Τείχος των Δακρύων και στο
Όρος του Ναού)***
- Το μεσημέρι θα μεταβούμε στην Σαμάρεια, όπου το Φρέαρ του Ιακώβ
και ο περικαλλής Ναός της Αγίας Φωτεινής, όπου θα προσκυνήσουμε το
σκήνωμα του Νεομάρτυρος Αγίου Φιλούμενου. Στη συνέχεια αναχώρηση
για το αεροδρόμιο, πτήση επιστροφής στις 19.20, άφιξη στην Αθήνα στις
21.20. Συνεχίζουμε στις 23.15 για την Θεσσαλονίκη, με άφιξη στις 00.10
τοπική ώρα.

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean με επιστροφή.
- Μία Βαλίτσα μέχρι 23 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά ανά άτομο.
- Διαμονή σύμφωνα με την επιλογή σας.Μεταφορά προς και από
αεροδρόμια εξωτερικού.
- Μεταφορές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με καινούργιο πούλμαν
κλιματιζόμενο.
- Ημιδιατροφή καθημερινά / Πρωινό και δείπνο σε μπουφέ.(Tα φαγητά
στα ξενοδοχεία κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος είναι νηστίσιμα)
- Ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί και η μετάβαση στον Άγιο Σάββα
με ταξί
- Ξεναγήσεις/περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα από Ξεναγό
του Πατριαρχείου.
- Φόροι αεροδρομίων και συνόρων Ισραήλ
- Έμπειρος αρχηγός – Συνοδός στα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων
- Ασφάλεια αστικής Ευθύνης και Φ.Π.Α.
- Ασφάλεια ατυχημάτων και ασθενείας
Δεν περιλαμβάνονται:
- Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό.
- Ανάβαση με το τελεφερίκ στο Σαραντάριο Όρος 14ε.
- Προαιρετικό γεύμα με ψάρι στην Τιβεριάδα 18ε.
- Προαιρετική προσκυνηματική περιήγηση με πλοίο στην Τιβεριάδα
θάλασσα 10ε.
Σημειώσεις:
1. Το διαβατήριο πρέπει να λήγει 6 μήνες μετά από την ημερομηνία
εισόδου στο Ισραήλ, διαφορετικά πρέπει να εκδοθεί καινούργιο.
2. Φωτοτυπία διαβατηρίου πρέπει να κατατεθεί στο γραφείο μας.
3. Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει, εφόσον υπάρχουν λόγοι,
χωρίς να παραληφθεί κάτι από αυτό.

Πανάγιος Τάφος

ο

Burj khalifa

ρ
Δώ

Εκδρομή
στο Miracle
Garden
Miracle Garden

Safari
Άμπου Ντάμπι

Dubai

6 ημέρες

Abu Dhabi

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απογείωση για Ντουμπάι. Άφιξη,
μεταφορά στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

Πρωινό και αναχώρηση για το Αμπού Ντάμπι, μετά από περίπου 2 ώρες και
190 χιλιόμετρα, θα φτάσουμε στον Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το μεγαλύτερο και πλουσιότερο εμιράτο από
τα 7 που αποτελούν τη χώρα. Θα κινηθούμε στο δρόμο του Σεΐχη Ζάϊεντ και
στην διαδρομή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στα δεξιά μας την περιοχή
Dubai Marina, την πιο καινούρια περιοχή στο Ντουμπάι με τους περισσότερους
ουρανοξύστες και την περιοχή Jebel Ali που αποτελεί την βιομηχανική και
κατασκευαστική ζώνη του Ντουμπάι. Εκεί βρίσκονται, το μεγαλύτερο μέχρι και
σήμερα τεχνητό λιμάνι στο κόσμο, το λιμάνι Jebel Ali, το τεχνητό νησί του
φοίνικα Jebel Ali και το καινούριο αεροδρόμιο (υπό κατασκευή) που θα είναι το
μεγαλύτερο στον κόσμο. Μικρή στάση στη μέση της διαδρομής. Φτάνοντας
Άμπου Ντάμπι περνάμε από το μουσείο του Λούβρου. Σχεδιασμένο από τον
διακεκριμένο αρχιτέκτονα Jean Nouvel, άνοιξε τις πόρτες του στα τέλη του
2017. Το μνημειώδες κτήριο περιέχει 23 γκαλερί με παγκόσμια έργα ζωγραφικής/
γλυπτικής, χειρόγραφα και άλλα αντικείμενα που χρονολογούνται από την
αρχαιότητα μέχρι το σήμερα. Εξακόσια έργα έχουν επιλεγεί από τις τεράστιες
αποθήκες του Λούβρου και από άλλα γαλλικά μουσεία. Στολίδι ο περίτεχνος
φουτουριστικός θόλος διαμέτρου 180 μέτρων. Τα γεωμετρικά ανοίγματα
στον θόλο δημιουργούν την αίσθηση πως το μουσείο λούζεται από μία βροχή
φωτός. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο μεγαλοπρεπές τζαμί του Σεΐχη
Ζάϊεντ που είναι φτιαγμένο όλο από μάρμαρο και χρυσό, ενώ μέσα θα δούμε
και το μεγαλύτερο μονοκόμματο χειροποίητο χαλί στον κόσμο. Από εκεί θα
περάσουμε από την περιοχή με τα 17 παλάτια των γιων του Σεΐχη Ζάϊεντ για
να καταλήξουμε στο παλάτι του Σεΐχη Χαλίφα, τωρινού κυβερνήτη του Άμπου
Ντάμπι αλλά και προέδρου της χώρας. Περνώντας από το μεγαλοπρεπές
ξενοδοχείο 6 αστέρων Emirates Palace που είναι κτισμένο με χρυσό, μάρμαρο,
γρανίτη και αλάβαστρο σε όλους του τους χώρους (πηγαίνουμε για καφέ
κατόπιν διαθεσιμότητας) καταλήγουμε στο εμπορικό κέντρο του Άμπου Ντάμπι
το Marina Mall (χρόνου επιτρέποντος ) . Κατά το μεσημέρι αναχώρηση από το
εμπορικό και θα καταλήξουμε για γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο
στο Yas Island. Στο Yas Island εκτός από την πίστα της Φόρμουλα 1 βρίσκεται
και το μεγαλύτερο πάρκο της Ferrari με το γρηγορότερο τραινάκι στον κόσμο,
καθώς και το μουσείο τηςFerrari. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας νωρίς
το απόγευμα. Διανυκτέρευση. Το βράδυ προτείνουμε παραδοσιακό γεύμα σε
λιβανέζικο εστιατόριο με ζωντανή αραβική μουσική και χορό της κοιλιάς με
αυθεντικές γεύσεις Λιβανέζικης Κουζίνας.
Σημείωση:Προσοχή απαραίτητη για την είσοδό σας στο τζαμί είναι η σεμνή
ενδυμασία, οι κυρίες να έχουν μαντήλι για να σκεπάσουν τα μαλλιά τους,
να μην αφήνουν ακάλυπτα τα χέρια και πόδια τους και οι κύριοι να φορούν
παντελόνι και όχι βερμούδα – σορτς & αμάνικο μπλουζάκι.

2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - CITY TOUR
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο
Ντουμπάι. Θα γνωρίσετε την πόλη με την μοναδική αρχιτεκτονική.
Θα ξεκινήσουμε με το λαογραφικό μουσείο που βρίσκεται στο
παλιό κάστρο Φαχίντι, περνώντας από την παραδοσιακή συνοικία
Μπαστακία. Με το χαρακτηριστικό τοπικό ταξί του Creek την Abra θα
περάσουμε στα πασίγνωστα παζάρια του Χρυσού και των Μπαχαρικών,
που έρχονται όπως και παλιά από διάφορες χώρες της Ανατολής. Γεύμα
σε πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας
με την περιοχή της Τζουμέιρα με τις μονοκατοικίες και την μοναδική
της παραλία. Περνώντας τη Λεωφόρο του ΣείχηΖάϊεντ, τον δρόμο
όπου είναι μαζεμένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυνόμαστε
στο Τζαμί της Τζουμέιρα όπου θα κάνουμε μία στάση για φωτογραφίες
εξωτερικά και κατόπιν στο ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι στο BURJ
EL ARAB. Στη συνέχεια επίσκεψη στο νησί Palm Island το νησί φοίνικα
που έχει χτιστεί μέσα στην θάλασσα, και στάση για φωτογραφίες στο
ξενοδοχείο των αστέρων το Atlantis the Palm. Στην επιστροφή θα
επισκεφτούμε την μοναδική MADINAT JUMEIRA η διαφημισμένη «Βενετία»
των Αραβικών Εμιράτων, όπου μπορείτε να κάνετε την βόλτα σας στα
μαγαζιά λαϊκής τέχνης και να αγοράσετε αναμνηστικά για το Ντουμπάι
Περνώντας από το παλάτι του Σεΐχη κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο
μας για ξεκούραση. Διανυκτέρευση. Η πρόταση μας για το βράδυ είναι
να δείτε από κοντά τα μεγαλύτερα σιντριβάνια του κόσμου που
χορεύουν υπό τους ήχους της Μουσικής μπροστά στον υψηλότερο
ουρανοξύστη του κόσμου Burj Khalifa και εν συνεχεία να απολαύσετε
το ποτό σας στο φημισμένο 40 Kong Bar στον 40 όροφο του H Hotel
με την απίστευτη θέα στην Sheikh Zayed Road.

3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 - ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
Το πρωινό σας είναι ελεύθερο για να κάνετε τις αγορές σας στα εμπορικά
κέντρα του Ντουμπάι ή για χαλάρωση. Για όσους θέλετε να χαλαρώσετε
μπορείτε να πιείτε το κοκτέιλ σας και να κολυμπήσετε στην πισίνα του
ξενοδοχείου και για εσάς που θέλετε κάτι συναρπαστικό , μην χάσετε
την ευκαιρία, μπείτε στην πισίνα και νιώστε την μοναδική εμπειρία να
βρίσκεστε στον ίδιο χώρο, να κολυμπήσετε και να βγείτε φωτογραφίες
με τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά τα δελφίνια. Εναλλακτικά σας
προτείνουμε να επισκεφθείτε το Dubai Mall για τις αγορές σας και να
φωτογραφηθείτε στο Dubai Aquarium με το μεγαλύτερο παράθυρο, σας
δίνεται η ευκαιρία να έρθετε πρόσωπο με πρόσωπο με περισσότερα
από 33.000 υδρόβια πλάσματα όπως με το τεράστιο SandTiger
καρχαρία, με σαλάχια κλπ.. Μια υποβρύχια περιπέτεια που υπόσχεται
να είναι πραγματικά αξέχαστη. (για κρατήσεις θέσεων μην παραλείψετε
να ενημερώσετε εγκαίρως το γραφείο ή τον αρχηγό μας). Νωρίς το
απόγευμα με Jeep 4Χ4 θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική περιπέτεια μέσα
στην έρημο, όπου μετά από παιχνίδια με τα jeep στους αμμόλοφους
και φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα, θα καταλήξουμε σε Βεδουΐνικες
τέντες. Εκεί θα μας καλωσορίσουν σύμφωνα με την Αραβική φιλοξενία,
προσφέροντας μας παραδοσιακό τσάι και θα έχουμε την ευκαιρία
να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα με καμήλες. Το Δείπνο απόψε
είναι barbeque στην τέντα κάτω από τον ουρανό της Ερήμου, όπου
θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς.Αργά το βράδυ θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ (ΔΩΡΟ EKΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜIRACLE GARDEN)
Πρωινό και δώρο επίσκεψη στο MiracleGarden το μοναδικό και υπέροχο
πραγματικά. Εδώ θα δείτε πάνω από 45 εκατομμύρια ανθισμένα λουλούδια σε
μοναδικές κατασκευές , σχήματα και χρώματα με 45 διαφορετικές ποικιλίες. Όλα
αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να απολαύσετε κάτω από τους 5 τεράστιους
θόλους με τα χιλιάδες κρεμαστά καλάθια λουλουδιών, πίνοντας ένα κοκτέιλ
φρούτων, καφέ η τρώγοντας ένα σνακ να χαλαρώσετε και να χαθείτε μέσα σε
αυτό το εκπληκτικό περιβάλλον. Για τους λάτρεις της περιπέτειας είναι ευκαιρία
να κάνετε προαιρετικά μια βόλτα στο Ντουμπάι με αερόστατο, ελικόπτερο ή
και υδροπλάνο. Όλη η πόλη από ψηλά! Χαλαρώστε στο μοναδικό WILD WADI
κολυμπήστε με δελφίνια κάντε θαλάσσιο σκί ή καταδύσεις.

6η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την επιστροφή στην πόλη μας

45
Ταορμίνα

Παλέρμο

Special
Offer

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς

Σικελία-Μ.Ελλάδα

6 ημέρες

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ

4η ημέρα: ΡΗΓΙΟ - ΤΑΡΑΝΤΑΣ - ΛΕΤΣΕ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έλεγχος και πτήση για την πόλη της
Κατάνιας. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην περιοχή, όπου θα δούμε τα
υπέροχα μπαρόκ μνημεία, τις εκκλησιές που είναι αφιερωμένες στην Αγία Αγνή, την
προστάτιδα της πόλης. Εδώ βρίσκεται ένα από τα ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης,
η Αίτνα στα 3330 μέτρα, στους πρόποδες της οποίας είναι κτισμένη η γραφική και
αριστοκρατική Ταορμίνα με την υπέροχη πανοραμική θέα στο Ιόνιο. Το σημαντικότερο
αξιοθέατο είναι το αρχαίο ελληνικό θέατρο, κατασκευασμένο τον 3Ο π. χ. αιώνα από
τον Ιερών Β΄. Πάνω από 14 αιώνες μιλούσαν ελληνικά. Εδώ ο Γκαίτε αναζητούσε την
ψύχη της Ελλάδας. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

Πρωινό και αναχωρούμε μέσω Κοζέντσας, Σύβαρης, Μεταπόντιο
για τον Τάραντα, αποικία της Σπάρτης στη Νότιο Ιταλία. Ιδρύθηκε
το 706 π.χ. και στη συνέχεια πήρε το όνομά του γιου του Ποσειδώνα
και της τοπικής νύμφης. Η πόλη έχει αναπτυχθεί πάνω σε μια μικρή
νησίδα στο εσωτερικό της τοπικής λιμνοθάλασσας. Σήμερα είναι
σημαντικό λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού Στόλου. Θα δούμε
τον Καθεδρικό Ναό, τμήμα του οχυρωματικού συστήματος της
πόλης και όσοι επιθυμείτε επίσκεψη στο αξιόλογο αρχαιολογικό
μουσείο. Καταλήγουμε και τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο στην
περιοχή της πρωτεύουσας του μπαρόκ, το Λέτσε. Διανυκτέρευση.

Κεφαλού

2η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΜΟΝΤΡΕΑΛΕ - ΠΑΛΕΡΜΟ
Πρωινό και αναχωρούμε από την Κατάνια με πρώτο σταθμό τον Ακράγαντα, μια από
τις επιφανέστερες πόλεις της αρχαίας Μεγάλης Ελλάδας. Θα θαυμάσουμε τους 10
ιστορικούς ναούς από τον 5ου αιώνα π.χ. Το ιστορικό κέντρο ανήκει στα μνημεία
Παγκοσμίας Κληρονομίας της UNESCO. Η πόλη ιδρύθηκε γύρω στο 580 π.χ ως αποικία
της Γέλας. Εδώ γεννήθηκε ο Εμπεδοκλής σημαντικός προσωκρατικός φιλόσοφος.
Θα καταλήξουμε στο Παλέρμο, μια πόλη χτισμένη σε μαγευτική τοποθεσία, στους
πρόποδες του Βουνού Πελεγκρίνο. Υπήρξε αποικία των Καρχηδονίων, ενώ οι Φοίνικες
και οι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν σταθμό στα ταξίδια τους. Η περιήγησή μας
θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι – έδρα των Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας και
σήμερα του Κοινοβουλίου της και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα
Πρετόρια με το «Σιντριβάνι της Ντροπής», το μέγαρο της Γερουσίας και την εκκλησία
της Μαρτοράνα με τα περίφημα βυζαντινά. Θα δούμε τα δυο θέατρα της πόλης
Politheama και Massimo, χαρακτηριστικά μνημεία από την αραβική, νορμανδική και
ισπανική παρουσία στην πόλη και την ιστορική διασταύρωση ανάμεσα στη via Makenda - via Roma με τα εντυπωσιακά αγάλματα. Η πόλη έχει δυο καθεδρικούς ναούς
αριστουργήματα της νορμανδικής αρχιτεκτονικής, έναν στο ιστορικό κέντρο έναν
στο λόφο του βασιλιά Μοντρεάλε (6.000τμ) με θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής
τέχνης. Το απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να επισκεφτούμε την αγορά της
πόλης και να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΛΕΤΣΕ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΛΟ - ΕΝ ΠΛΩ
Πρωινό και αναχώρηση για την καρδιά της ελληνόφωνης
παρουσίας. Είναι μια περιοχή νότια από τη πόλη του Λέτσε,
βρίσκεται στη χερσόνησο Σάλεντο και κατοικείται από τους
Γκρίκο, οι οποίοι μιλούν την ελληνική διαλεκτό των Γκραικάνικων
η Κατωιταλικών. Αποτελείται από 11 χώρια ανάμεσα στα όποια
είναι τα Καλημέρα, Μαρτάνο, Ζολίνο, Στερνατία. Σύντομη
περιήγηση και γνωριμία με τους κατοίκους. Συνεχίζουμε για το
Αλμπερμπέλλο το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από
παραμύθι, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από
την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να
δούμε τα κατάλευκα σπίτια με τις χαρακτηριστικές πυραμιδωτές,
θολωτές ή κωνικές σκεπές από ασβεστολιθικές πλάκες (τους
περίφημους τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα
(ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.).Τον 16ο αιώνα ήταν ένα μικρό
φέουδο υπό τον έλεγχο της οικογένειας Acquaviva. Τότε άρχισαν
να χτίζουν οι πρώτοι trulli παράξενα οικοδομήματα με κωνικό
σχήμα. Το χωριό θυμίζει καταφύγιο των Επτά Νάνων από το
παραμύθι της Χιονάτης. Σύμβολα χριστιανικά, αλλά και παγανιστικά
είναι παντού στις σκεπές και στους δρόμους. Η εκκλησία του
Άγιου Αντώνιου έχει την ίδια αρχιτεκτονική. Ολοκληρώνοντας
την εκδρομή μας, αναχωρούμε με τις καλύτερες εντυπώσεις για
το πλοίο. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΗ - ΡΗΓΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφικότατη Κεφαλού, όπου θα επισκεφθούμε τη
γραφική Πιάτσα Ντουόμο και τον νορμανδικό Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), με
τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Εδώ η Δύση συναντά την Ανατολή στην τεχνοτροπία και
αρχιτεκτονική. Στη συνέχεια Το φεριμπότ θα μας μεταφέρει απέναντι στο μεγαλύτερο
νησί της Νότιας Ευρώπης με το τριγωνικό σχήμα. Η πρώτη πόλη η Μεσσήνη απέναντι
από τα στενά «της Σκύλας και της Χάρυβδης». Αρκετές λεπτομέρειες μας δίνει η
Οδύσσεια του Ομήρου για αυτά τα θρυλικά μέρη. Μεσσήνη είναι η αρχαία Ζαγκλη που
ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.χ. Σύντομο πέρασμα και συνεχίζουμε για το Ρήγιο. Βρίσκεται
στην παλιά Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia) 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. θα
επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, για να δούμε τους ξακουστούς «Πολεμιστές
του Ριάτσε», δύο μοναδικά αρχαία ελληνικά μπρούντζινα αγάλματα που φυλάσσονται
σε ειδικό χώρο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Αλμπερομπέλο
6η ημέρα: ΑΦΙΞΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αποβίβαση στον προορισμό μας, στάση στα γραφικά Ιωάννινα
για μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος και στη
συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη
μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Βενετία

Λίμνες Πλίτβιτσε

Κροατία-Σλοβενία
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ

4η ημέρα: ΟΠΑΤΙΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα σύνορα Ευζώνων, Νις, Βελιγράδι και περνώντας τα σύνορα
Κροατίας, φτάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
δείπνο. Η πρώτη μας ημέρα έχει αρκετές ώρες ταξίδι αλλά οι επόμενες θα μας ανταμείψουν! Εσείς
που δεν κουράζεστε μπορείτε να κάνετε μια βόλτα-γνωριμία στην πόλη.

Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για την
φημισμένη Οπάτια, κτισμένη στο βορειοανατολικό
άκρο της γνωστής, μεγάλης χερσονήσου της Ίστρια
και πνιγμένη μέσα σε κήπους κυρίως από ροδοδάφνες
και μπουκαβίλιες. Από τα πλέον φημισμένα τουριστικά
θέρετρα η ΟΠΑΤΙΑ, όπου τα στενά σοκακια, τα
παλιά σπίτια με τις καμινάδες και η μυρωδιά της
μπουκαβίλιας, 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 Τεργέστη. Η πόλη είναι γεμάτη με
δείγματα art nouveau και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής
που μαρτυρούν το αυστριακό παρελθόν της. Το
κέντρο της πόλης προσφέρεται για μια ωραία βόλτα
στους δρόμους του Borgo Teresiano με τα κομψά
νεοκλασικά κτίρια που δίνουν στην πόλη τον ιδιαίτερο
αρχιτεκτονικό της χαρακτήρα. Θα έχουμε την ευκαιρία
να θαυμάσουμε την πανέμορφη κεντρική Piazza
Unità d’Italia μία από τις μεγαλύτερες πλατείες στην
Ευρώπη, με θέα προς τη θάλασσα στην καρδιά της
πόλης. Θα δούμε επίσης τον Καθεδρικό ναό Cattedrale
Di, αφιερωμένο στον San Giusto, πολιούχο της πόλης
και φυσικά την ελληνική εκκλησία της Τεργέστης, τον
Άγιο Νικόλαο το σημείο που συνέλαβαν τον Ρήγα
Φεραίο και τους συντρόφους του, την 1η Δεκεμβρίου
1797 και παρέδωσαν στους Τούρκους του Βελιγραδίου.
Επόμενος προορισμός η Βενετία.

2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΡΙΕΚΑ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκιναμε με περιήγηση στο Ζάγκρεμπ το οποίο
αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και Γκόρντι Γκραντ) που
βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλνι Γκραντ (“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες
σύγχρονες συνοικίες αλλα και βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης αποτελούν το
Αρχαιολογικό Μουσείο Ζάγκρεμπ, το Κροατικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο Μίμαρα,
το Εθνικό Θέατρο και η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Αφήνουμε την πρωτεύσουσα 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 στο σημαντικότερο λιμάνι της Κροατίας
την Ριέκα, που αποπνέει την αύρα της Αυστροουγγαρίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ
Κυριακή του Πάσχα σήμερα και μια ιδιαίτερα αξιόλογη ημερήσια εκδρομή μας περιμένει. Πρώτη μας
επίσκεψη στα φημισμένα σπήλαια Postojna, από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης μήκους 24χλμ! Θα
ξεκινήσουμε με το τρενάκι σε μια όμορφη διαδρομή και θα συνεχίσουμε με τα περπατώντας μαζί
με τον τοπικό Αγγλόφωνο ειδικό ξεναγό. Ο σχηματισμός των σταλακτιτών και των σταλαγμιτών
δίνουν την αίσθηση μιας ζωγραφιάς βγαλμένης από μια οργανωμένη εντυπωσιακή φυσική
κοινότητα. Το μεσημέρι θα μας βρει στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας την γραφική Λιουμπλιάνα.
Θα περπατήσουμε κατά μήκος του ποταμού Λιουμπλιάνιτσα ο οποίος περνάει μέσα από το
κέντρο της πόλης και θα δούμε μεταξύ άλλων τις 3 γέφυρες, το δημαρχείο, το Κάστρο της
Λιουμπλιάνα όπου χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, τον καθεδρικό του Αγ.Νικολάου, την πλατεία
συνεδρίου και τα πανεπιστήμια. Αν και δε μοιάζει με πρωτεύουσα κράτους –όπως τις έχουμε
συνηθίσει- και είναι μικρή σε μέγεθος, είναι ιδιαίτερα χαριτωμένη και ενδιαφέρουσα, με φυσικές
ομορφιές, πανέμορφα κτήρια και καλλιτεχνική ατμόσφαιρα που συνδυάζει χαρακτηριστικά της
Κεντρικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Τελευταία επίσκεψη για σήμερα η λίμνη Μπλεντ, όπου
το καταπράσινο τοπίο σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει, περιτριγυρισμένο από πυκνά πευκοδάση,
με το παραμυθένιο κάστρο και την πανέμορφη λίμνη που είναι γνωστή για τις θεραπευτικές της
ιδιότητες Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση μας για να απολαύσουμε το σπάνιας ομορφιάς τοπίο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

Ζάγκρεμπ

Λίμνη Μπλέντ
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Λουμπλιάνα

Σπήλαιο Ποστόϊνα

Ριέκα

7 ημέρες
26/4

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

Αναχώρηση 26/4 οδικώς &
επιστροφή αεροπορικώς με
απευθείας πτήση από Μιλάνο
Μιλάνο

6η ημέρα: ΒΕΡΟΝΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΓΚΑΡΝΤΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Σήμερα θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας λίγο πιο ρομαντικά με επίσκεψη στην πόλη
των αιώνιων εραστών του Σαιξπηρ, την γραφική Βερόνα. Θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή
αρένα, τις πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, οι οποίες περιβάλλονται από άριστα
διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό
μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Επόμενη στάση η πόλη Sirmione, μια χερσόνησος που εκτείνεται
μέσα στη λίμνη Γκάρντα και αποκαλείται «Πέρλα της Λίμνης Garda». Είναι μια μικρή
παλιά πόλη, ένας μικρός παράδεισος, που έχει τόσα πολλά στοιχεία για να θαυμάσουμε.
Στην αρχή της πόλης, αφού περάσουμε από θαυμάσιους κήπους αριστερά και δεξιά,
θα φθάσουμε στην επιβλητική Rocca Scaligera, που χτίστηκε τον 12ο αι για προστασία
από τον στόλο των Scaligeri. Είναι πραγματικά μια θαυμάσια πόλη που το μισό της
χερσονήσου, καταλαμβάνεται από δρομάκια που αποτελούν και το ιστορικό της κέντρο.
Θα δούμε ακόμη το μεσαιωνικό κάστρο Scaliger, το οποίο ξεκίνησε να χτίζεται το 1277 σε
ένα στρατηγικό σημείο στην είσοδο της χερσονήσου για να προστατευθεί το λιμάνι και
περιτριγυρίζεται με τάφρο νερού. Η βόλτα μας στο Σιρμιόνε θα είναι σαν ένα ταξίδι από
τη ρωμαϊκή εποχή και τον μεσαίωνα έως σήμερα. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Γκάρντα, τη
μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας, που έχει σχήμα αχλαδιού που το «κοτσάνι» του είναι στενό
και μπαίνει μέσα στις Άλπεις. Στη λίμνη εκβάλλει τα νερά του ο ποταμός Σάρκα και άλλοι
24 μικρότεροι ποταμοί. Το βόρειο τμήμα της λόγω των ανέμων που κατεβαίνουν από τις
Άλπεις είναι ο παράδεισος αυτών που κάνουν θαλάσσια σπορ, όπως σκι με αλεξίπτωτο,
σερφ, παραπέντε και άλλα τολμηρά αθλήματα. Το παλιό όνομα της λίμνης ήταν Benaco
από τους πύργους που υπάρχουν στο χωριό Torri di Benaco. Το τωρινό της όνομα Garda βγαίνει από την λέξη guardia (φρουρός), επειδή στο όρος Baldo υπήρχε φρούριο που
έλεγχε την περιοχή. Η νότια πλευρά της χαρακτηρίζεται από χαμηλούς λόφους, ενώ στα
βόρεια δεσπόζουν απότομες, βραχώδεις ακτές. Το βραδάκι θα μας βρει στο Μιλάνο, όπου
μια νυχτερινή βόλτα επιβάλλεται.

Βερόνα

7η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Το ταξίδι μας δυστυχώς ήρθε στην τελευταία του ημέρα,
αλλά δεν τελείωσε ακόμα. Η περιήγηση στο Μιλάνο είναι
μοναδική. Θα δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας
τον Καθεδρικό Ναό Duomo, την περίφημη σκεπαστή στοά
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε του Β’, το νεοκλασικό θέατρο
της Σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο. Στη συνέχεια είστε θα
έχετε χρόνο για μια γρήγορη βόλτα στο εμπορικό κέντρο της
πόλης, πριν πάρουμε τον δρόμο για το αεροδρόμιο και την
πτήση επιστροφής.

Οπάτια

Special
Offer

5 ημέρες
20/4
& 29/4

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς

Σμύρνη-Παράλια Μ.Ασίας
“Αλησμόνητες Πατρίδες”
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΣΜΥΡΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

3η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΦΩΚΑΙΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την
πολυτραγουδισμένη πρωτεύουσα της Ιωνίας, τη Σμύρνη. Φθάνοντας και
χωρίς να χάσουμε χρόνο ανηφορίζουμε στο ιστορικό κάστρο Καντιφέ Καλέ,
από όπου θαυμάζουμε πανοραμικά ολόκληρη την πόλη. Κατηφορίζουμε
κάνοντας μια βόλτα στη συνοικία του Άλσαντζακ, με τα γνωστά παλιά
ελληνικά σπίτια, τα παλατάκια των παλιών Σμυρνιών και περιδιαβαίνουμε τις
κεντρικές της πλατείες. Σε μία από αυτές, η Ευαγγελική Σχολή, σήμερα λύκειο
αφιερωμένο στον Ατατούρκ. Θα δούμε επίσης την περίφημη προκυμαία, το
Μπεζεστένι, την Ρωμαική αγορά, την Αγία Φωτεινή, το ελληνικό προξενείο,
τον Καθολικό ναό του Αγίου Πολυκάρπου, το πρώην παρθεναγωγείο και τον
Άγιο Βούκολο. Χρόνος ελεύθερος στη γραφική αγορά της πόλης. Μετάβαση
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των Φωκαίων
με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες και τις ελληνικές
συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη του τοπικού ελληνισμού.
Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κατεξοχήν παραθαλάσσιος οικισμός των
διαφόρων νομών Σμύρνης, Αιδινίου και Μαγνησίας. Μετά από μια στάση
για καφέ, βόλτα και φωτογραφίες, θα πάρουμε και πάλι τον δρόμο της
επιστροφής προς τη Σμύρνη. Στη συνέχεια περιήγηση με το λεωφορείο στην
ιστορική συνοικία, το Παλιό Κορδελιό, τη νέα παραθαλάσσια διαδρομή,
τα αρχοντικά σπίτια των ελλήνων, τα προξενεία και τέλος στην ιστορική
προκυμαία που αναχώρησε για τον ελλαδικό χώρο ο Ελληνισμός. Το βράδυ
θα ακολουθήσει δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Κιρκιντζές

2η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΕΦΕΣΟΣ - ΚΙΡΚΙΤΖΕ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ
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 επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το
ελληνικό χωριό που αναφέρει η Διδώ Σωτηρίου στα «ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ»
και το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι . Ελεύθερος χρόνος στην
πλούσια αγορά του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

Έφεσος

4η ημέρα: ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΑΙΒΑΛΙ
Μετά το πρωϊνό μας αναχωρούμε για επίσκεψη στην Αρχαία Πέργαμο,
μία από τις λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Φυσικά θα δούμε το
Ασκληπιείο και στην Κόκκινη Βασιλική. Επόμενη στάση οι περίφημες Κυδωνίες
ή αλλιώς Αϊβαλι. Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο για λίγη ξεκούραση.
Ακουλουθεί περιήγηση στα γραφικά σοκάκια με τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα
δούμε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά σπίτια που σώζονται ακόμη και κοσμούν
το υπέροχο αυτό μέρος. Βόλτα στο γραφικό λιμανάκι με τις παραδοσιακές
ταβέρνες και επίσκεψη στα πανέμορφα Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα
από 22 μικρά νησάκια διασκορπισμένα στον κόλπο του Αϊβαλιού. Εκεί
ακόμη σώζονται ερείπια από το Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Δείπνο στο
ξενοδοχείο και διαν/ση.

5η ημέρα: ΑΙΒΑΛΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το τελευταίο μας πρόγευμα και αφού βεβαιωθούμε ότι φεύγουμε από
το δωμάτιο με όλα μας τα πράγματα, παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής.
Διάπλους Ελλησπόντου με το καράβι για την Ευρωπαϊκή ακτή, φτάνουμε
στην πανέμορφη Καλλίπολη, γενέτειρα της Εθνικής μας τραγουδίστριας
Σοφίας Βέμπο. Συνεχίζουμε, περνάμε τα σύνορα και φτάνουμε στην πόλη
μας το βράδυ.

Αϊβαλί
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Δαλματία-Ντουμπρόβνικ
1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς
Κοτόρ

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

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες πόλεις
της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες
ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό
και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στη μεσαιωνική Μπούτβα
γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής στις
Δαλματικές ακτές. Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του Κότορ ένα
μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά
διατηρημένη – προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και
βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν από τους πιο
όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου στον οποίο ορισμένοι
αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου
φιορδ της Αδριατικής.Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το
επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ, πανοραμική
περιήγηση με το λεωφορείο και στάση σε ένα υπερυψωμένο σημείο από
όπου θα θαυμάσουμε την εξαιρετική θέα της παλιάς.Πρόκειται για μια από
τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα μνημεία και τα
υπέροχα τείχη, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς
της Μεσογείου. Μεταφορά, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

Μόσταρ

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

5 ημέρες
Special
Offer

21/4
& 30/4

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

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

Ντουμπρόβνικ

GRAND PARK 4* - DUBROVNIK
Βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου Lapad, σε απόσταση μόλις 100μ. από την
παραλία. Με θέα τη θάλασσα και το χώρο περιπάτου Lapad Cove, είναι ένα τέλειο
μείγμα ιταλικού design, αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και αρμονίας. Αποτελείται
από το κεντρικό κτίριο και 2 ιστορικές βίλες. Το σπα περιλαμβάνει ειδικό χώρο
για παιδιά με βιβλία, παιχνίδια, CD player, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και συλλογή
από κινούμενα σχέδια. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κροατική και διεθνή
κουζίνα στο εστιατόριο του στη βεράντα ή στο ala carte εστιατόριο Taverna.
Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και
στεγνωτήρα μαλλιών.

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμια παράλειψη

Ρώμη

Σιένα

Βενετία

7 ημέρες
26/4

Ιταλικό Πανόραμα
1η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για το λιμάνι της
Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες
και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας
μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής
του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

Πρωινό. Στην περιήγησή μας στη 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. Συνεχίζοντας,
θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του
Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ
βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η
Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη
Πινακοθήκη Ουφίτσι, 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. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή
επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Αναχώρηση για
τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία
Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας
στα γραφικά καλντερίμια της πόλης θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις
εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, που
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Αργά το
απόγευμα, άφιξη στην Αιώνια Πόλη, τη Ρώμη, και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για τη «Γαληνοτάτη»
πόλη των δόγηδων και των καναλιών, τη μοναδική Βενετία, την πιο
ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά,
που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες. Άφιξη στο ξενοδοχείο
μας στην περιοχή της ηπειρωτικής Βενετίας, τακτοποίηση στα
δωμάτια, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βενετία, που έχει
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από
την UNESCO. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια,
θα δούμε την Ελληνική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, το επιβλητικό
Παλάτσο των Δόγηδων (μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό
μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ) και θα καταλήξουμε
στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της
Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται
ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα
βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το
καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού και το
περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα
εργαστήρια κατασκευής Murano. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη
γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Φλωρεντία

5η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ξενάγηση, που θα αρχίσει με την επίσκεψη
μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του
κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά
της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν
στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Συνεχίζουμε με τον λόφο του
Καπιτωλίου και την Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα
Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος την
πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες ή αγορές στη φημισμένη
Βία Κοντόττι και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΜΠΑΡΙ - ΕΝ ΠΛΩ
Πρωινό και αναχώρηση για την νεκρόπολη της Πομπηίας, την πόλη που καταστράφηκε
το 79μ.Χ. από τις στάχτες του Βεζούβιου. Θα δούμε το περιμετρικό τείχος, το φόρουμ,
την πύλη του Νέρωνα, την πανέμορφη αρχαία αγορά και την έπαυλη των Βέτρι. Θα
θαυμάσουμε επίσης τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, το θέατρο
της Πομπηίας, τις κατοικίες των αρχόντων, τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου
αιώνα π.Χ., τους πετρόστρωτους δρόμους και το Ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα.
Συνεχιζουμε για το λιμάνι του Μπαρι όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο επιστροφής.
Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

7η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι
της Ηγουμενίτσας. Άφιξη αργά το απόγευμα στην πόλη μας.
Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς να παραλείπεται το παραμικρό.
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Φλωρεντία

Βενετία

8 ημέρες
26/4

Special Ιταλικό Πανόραμα
1η ημέρα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΑΤΙΚΗ

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Ύστερα από μια όμορφη διαδρομή
και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση και απόπλους για Ιταλία. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε
να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση
εν πλω.

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των Μεδίκων και της
Αναγέννησης τη Φλωρεντία. Θα δούμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό
της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο του Μπρουνελέσκι, το
καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την πιάτσα ντε λα σινιόρα,
την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους του Δάντη και του
Γαλιλαίου, το παλάτσο Βέκκιο και το Πόντε Βέκιο. Έπειτα αναχώρηση
για την πόλη των Δόγηδων και των καναλιών την ρομαντική
Βενετία και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή Μέστρε.
Διανυκτέρευση.

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

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

5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ (50χλμ)
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην «πόλη των Δόγηδων» και
των καναλιών που είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά τα οποία
περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και ενώνονται με μικρές
γέφυρες. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και με βαπορέτα θα
φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο επιβλητικό
ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού
των Μαυριτανών, την γέφυρα των στεναγμών και την ορθόδοξη
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο
ξενοδοχείο.

6η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του
Σαιξπηρ, την γραφική Βερόνα. Θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή αρένα,
τις πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι οι οποίες περιβάλονται από
άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των
Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το Μιλάνο. όπου θα δούμε το Castello d’Angelo, τις
εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle II, την περίφημη Σκάλα,
το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο και το εντυπωσιακό
Ντουόμο. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ (430χλμ)
Πρόγευμα, αναχώρηση και περνώντας από την πόλη Ρίμινι άφιξη
στην Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες,
διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Νωρίς το πρωί παίρνουμε πρόγευμα σε πακέτο και αναχώρηση.
Περνώντας από την πόλη Ρίμινι, άφιξη στην Ανκόνα, Επιβίβαση στο
πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες, διανυκτέρευση. Άφιξη στην πόλη
μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμια παράλειψη

Special Ιταλικό Πανόραμα 7 ημέρες
Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή οδικώς και μια αεροπορικώς για Μιλάνο / Ρώμη. Δεν περιλαβάνεται η μια διανυκτέρευση στο πλοίο.
Όταν η πτήση πραγματοποιείται στη Ρώμη, δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στην Πομπηία.

Μπούτβα
Λίμνες Πλίτβιτσε

Ντουμπρόβνικ

6 ημέρες
26/4

Τρογκίρ

Δαλματία-Λίμνες Πλίτβιτσε
Ζάγκρεμπ-Λίμνες Πλίτβιτσε-Ζαντάρ-Τρογκί-Σπλίτ-Ντουμπρόβνικ-Κοτόρ-Μπούτβα
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για
Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ
στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δειπνο και
στον υπολοιπο ελεύθερο χρόνο μια βόλτα-γνωριμία της πόλης.

Πρόγευμα και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Με μια πανοραμική εκδρομή με το
λεωφορείο οπου σε ένα σημειο πανω από την πολη θα θαυμάσουμε την εξαιρετική
θέα της παλιάς πόλης του Dubrovnik και φωτογραφική εικόνα των νησιών πέρα από
τις ακτές του. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνωστή
για τα πολύ όμορφα μνημεία και τα υπέροχα τείχη, θεωρείται δε σαν ένας από
τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Η παλιά πόλη
είναι περιτριγυρισμένη από τα φημισμένα τείχη του 10ου αιωνα από τα μεγαλύτερα
και ομορφότερα της Ευρώπης. Περίπατος στο ιστορικό κέντρο της πόλης και
επίσκεψη στο Φράγκικο Μοναστήρι καθώς και τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς.
Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο.

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

3η ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί)
που έχει χαρακτηρισθεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του
3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε προς το Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο
της Δαλματίας, όπου θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε
σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού (το
οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό
κτίριο στην Κροατία, που χτίστηκε μεταξύ 295 μ.Χ. και 305), τον
Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο, τον αναγεννησιακό πύργο
του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία
της πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ η φαγητό. Αναχώρηση για την
πόλη Ντουμπροβνικ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό την όμορφη Budva, στο Μαυροβούνιο.
Στη διάρκεια μιας πανέμορφης διαδρομής και διασχίζοντας το μεγαλύτερο φιόρδ
της Ευρώπης μετα της Νορβηγίας, θα περιηγηθούμε και θα θαυμάσουμε αρχικά το
γραφικό Kotor, μια πόλη προστατευμένη από την Ουνέσκο, όπου θα δούμε τον
Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και την
εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Αμέσως μετά συνεχίζουμε για να φτάσουμε νωρίς το
απόγευμα στην Budva, όπου τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας. Θα κάνουμε
έναν περίπατο στην παλιά πόλη με την μοναδική αρχιτεκτονική, τα στενά δρομάκια,
τα πολλά καταστήματα και τις μικρές εκκλησίες οι οποίες εξακολουθούν να είναι
αναλλοίωτες στο πέρασμα των χρόνων. Μετάβαση στο ξενοδοχείο για δείπνο.

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

Σπλίτ
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Παλιά πόλη - Ντουμπρόβνικ

Κοτόρ

Νησί Κόρτσουλα

5 ημέρες
25,26 /4
& 1/5

Δαλματία-Ντουμπρόβνικ
Μαυροβούνιο-Μπούτβα-Κοτόρ-Τρέμπινιε-Ντουμπρόβνικ-Στον-Κόρτσουλα
Nησί Μάρκο Πόλο, Lokrum Island
1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

4n ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - LOKRUM ISLAND - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

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

Κυριακή του Πάσχα σήμερα, οπότε θα σηκωθούμε λίγο πιο αργά!
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την
ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι
της Αδριατικής». Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη του
Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου
αιώνα, όπου θα περπατήσουμε στα σημεία που γυρίστηκαν σκηνές από
το Game of Thrones. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε
το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το
παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης
αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Θα συνεχίζουμε
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. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε
την υπέροχη θέα των τειχών της παλιάς πόλης μέσα από το πλοίο
και θα επιστρέψουμε στο Ντουμπρόβνικ. Στο κέντρο και στην παλιά
πόλη υπάρχει μια εύθυμη εορταστική ατμόσφαιρα και φέτος που το
Πάσχα πέφτει λίγο πιο αργά, ελπίζουμε να είναι και λίγο καλοκαιρινή.
Απολάυστε ένα καλό εστιατόριο η ένα καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή
ιδέα είναι και μια επίσκεψη στο φεστιβάλ κρασιού ή στο ενυδρείο που
βρίσκεται μέσα στα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη
(St Ivan). Αφήνουμε αυτή την ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη γιατί και
λόγω της ημέρας (Πάσχα) 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.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες πόλεις της
Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες ακτές και
την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο
στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στη μεσαιωνική Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά ένα
από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής στις Δαλματικές ακτές. Συνεχίζουμε για
την καστροπολιτεία του Κότορ ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού,
μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη – προστατευόμενη από την Unesco, με
έντονη Βυζαντινή και βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε
έναν από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου στον οποίο
ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου
φιορδ της Αδριατικής.Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος
του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι
του πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ/Τρέμπινιε, άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα βόλτα στην πόλη για να πάρουμε μια πρώτη γεύση
από τον τοπικό τρόπο ζωής των κατοίκων.

3n ημέρα: ΣΤΟΝ - ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΝΗΣΙ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στην Κόρτσουλα. Μετά από
μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών
φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό
Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας.
Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να
βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο.
Ένα νησί που συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα , ως πρώτη αποικία Κερκυραίων
αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα
νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους που
άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί .Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου
Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο
του Μάρκου Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά
του νησιού, να θαυμάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει
τις επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν.
Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση και αποτελεί ένα από τα
κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5n ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας
τα Τίρανα. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με
τον μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως έναν από τους
μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς 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. Στη συνέχεια περάσουμε από τις όχθες της
λίμνης Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια πανίδα.
Συνεχίζουμε μέσω Πόγραδετς προς τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής
για να επιστρέψουμε το βράδυ στην πόλη μας.

Πράγα

Βιέννη

Παρακολούθηση
της Ανάστασης σε
Ορθόδοξο Ναό

Βουδαπέστη

8 ημέρες
26/4

5 Πρωτεύουσες

Βουδαπέστη-Πράγα-Βιέννη
Μπρατισλάβα-Βελιγράδι

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

5 ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ - ΒΑΡΥ - ΒΙΕΝΝΗ

Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις στην διαδρομή και περνώντας από πανέμορφα τοπία, φθάνουμε στην
πανέμορφη Βουδαπέστη αργά το βράδυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

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.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της
Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο
της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα
περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων
θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι
στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική
θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το
κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί
της Μαργαρίτας. Θα έχουμε στη συνέχεια ελεύθερο χρόνο στην πόλη για βόλτα,
καφέ και ψώνια και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να κάνετε μια
ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΠΡΑΓΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την Πράγα και κατά μήκος
του Δούναβη θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων —
το Έστεργκομ, όπου θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό και την πινακοθήκη.
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την Πράγα. Θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων, το
σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε τα
καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα
καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Θα θαυμάσουμε το
παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από το
Κλεμεντίνουμ (Klementinum), θα δούμε τη βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και θα
φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα
δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του
Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα δούμε επίσης το
επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ
προαιρετική διασκέδαση.

6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε,
του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε
(δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του
Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο,
το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους
Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε
τους κήπους στο παλάτι του Σέμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας
Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με
την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην
μελωδική πόλη. Το απόγευμα επίσκεψη στον Πύργο του Δούναβη.

7η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για
την γραφική Μπρατισλάβα. Θα
περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής παραδουνάβιας
πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, τον
καθεδρικό ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο
και την παλιά πύλη του Αγ. Μιχαήλ. Αναχώρηση για το το Βελιγράδι, τον
τελευταίο μας προορισμό σε αυτό το ταξίδι. Πριν την άφιξη μας στο
Βελιγράδι θα έχουμε τη δυνατότητα για μια στάση στην πρωτεύουσα
της Βοϊβοντίνα, το όμορφο Νόβισαντ και θα έχουμε τη δυνατότητα να
επισκεφτούμε το κάστρο του Petrovaradin και το ιστορικό κέντρο. Άφιξη
στο Βελιγράδι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος, και
δείπνο στο ξενοδοχείο.

8η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Βελιγράδι

Μετά το πρωινό μας, και αφού βεβαιωθούμε ότι δεν αφήσαμε τίποτα
στα δωμάτια, αναχωρούμε για μια τελευταία περιήγηση στην όμορφη
πόλη του Βελιγραδίου. Αφού θαυμάσουμε τα υπέροχα τοπία της πόλης,
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής και με τις απαραίτητες στάσεις
φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας, έχοντας μαζί μας τις καλύτερες
των εντυπώσεων.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς.

55
Πύργος Δράκουλα

Μπρασόφ

Μοναδικό
πρόγραμμα

5 ημέρες
Παρακολούθηση
της Ανάστασης σε
Ορθόδοξη εκκλησία

25/4
& 1/5

Στα Βήματα του Δράκουλα
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)

4η ημέρα: ΜΠΡΑΣΟΦ - ΣΙΝΑΪΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (180 χλμ)

Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 06:00 και αναχώρηση για Προμαχώνα. Περνώντας τα σύνορα και
κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της
Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη
συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά
Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του
ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα,
το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα
επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία
του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της
Ρουμανίας. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της
Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την
επίσημη ονομασία της πόλης. Χρόνος ελεύθερος
για γεύμα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για το
Βουκουρέστι. Θα επισκεφτούμε το το Μουσείο
του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του
και 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.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΣΙΜΠΙΟΥ (230 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε το παλάτι της βουλής, χτισμένο
από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δέυτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το
Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο
μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που
είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που
θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Χρόνος ελεύθερος και
αναχώρηση για το Σιμπίου. Στη διαδρομή μας θα δούμε το μοναστήρι Κόζια, που είναι χτισμένο από
τον 15ο αιώνα και είναι το δεύτερο σε αρχαιότητα. Συνεχίζουμε για το Σιμπίου. Άφιξη και μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για περιήγηση την πόλη.

3η ημέρα: ΣΙΜΠΙΟΥ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ (210 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη Σιμπίου, που αποτέλεσε πολιτισμική πρωτεύουσα
της Ευρώπης το 2007 και έχει ανακηρυχθεί σε διατηρητέα πόλη της Unesco. Θα δούμε τη Μητρόπολη,
που είναι χτισμένη στα θεμέλια της Βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την πλατεία Χουέτ με
την Ευαγγελική Εκκλησία περιτρυγισμένη με πέντε πύργους και το παλιό Δημαρχείο. Τελειώνοντας, θα
επισκεφτούμε τη Σιγκισουάρα, τη γενέτειρα του Βλατ Τέπες, του περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων.
Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο
Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι
στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την
παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική
Ευρώπη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (670 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή.
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για φαγητό
και καφέ, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.
Το πρόγραμμα εκτελείται και
με μια διαδρομή αεροπορικώς

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

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

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

Πύργος Δράκουλα

Βουκουρέστι

4&5 ημέρες
25,26 /4
& 1,2 /5

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

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

ο

ρ
Δώ

Μοναδικό Δώρο
Πέρα από το Παλάτι
της Βουλής, δώρο
περιήγηση στο
Παλάτι της Άνοιξης,
το Παλάτι που
διέμενε η οικογένεια
Τσαουσέσκου

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (350 χλμ)
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και αναχώρηση
για τη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, τη Σόφια. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ
δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στο κέντρο
της πόλης που είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που
αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν
στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι
Τούρκοι.

Σόφια

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ)
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε
την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι
των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία
του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε
καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από
την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν.
Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα,
ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρόυριο απέναντι στις
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ,
όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη
μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη συνέχεια χρόνος
ελεύθερος για δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο Βουκουρέστι,
πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες. Διαν/ση.

Παλάτι Πέλες

5η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την περιήγηση πόλης, όπου θα δούμε τη το
Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ
Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους.
Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το
1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική
κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε
από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το
1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν
προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε ακόμη την
πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται
στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi,
αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της.
Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο και στη συνέχεια αναχώρηση για
τη Θεσσαλονίκη. Περνώντας τα σύνορα φθάνουμε στην πόλη μας.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια.
Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη
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Μουσείο του χωριού

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Παρακολούθηση της
Ανάστασης στο
Πατριαρχείο

Γνωρίστε το “Παρίσι των Βαλκανίων”
Η πόλη που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει!
Τα περίφημα μνημεία, το ιστορικό κέντρο, τα ενδιαφέροντα μουσεία, τα πολυτελή
ξενοδοχεία, τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια σίγουρα θα σας συνεπάρουν, προσφέροντας μια
αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία!

Specialist

HILTON ATHENEE PALACE 5*
NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά της πόλης
του Βουκουρεστίου. Η εντυπωσιακή είσοδος του ξενοδοχείου αποτελεί την πρόσοψη
του παλιού Εθνικού Θεάτρου. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του διαθέτουν safe box,
mini bar, πρόσβαση στο internet, σεσουάρ, καλωδιακή τηλεόραση. Είναι ιδανικό για
οικογένειες, καθώς διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια. Ακόμα, το ξενοδοχείο διαθέτει casino,
bar, μοντέρνο lobby, πισίνα, fitness center, υπηρεσίες μασάζ, καθαριστήριο, πάρκινγκ.
Στο ξενοδοχείο μπορείτε να δοκιμάσετε τις εξαίρετες γεύσεις του εστιατορίου.

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

MINERVA 4*
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, μόλις 300μ απο το σταθμό
Piata Romana και την πλατεία Victoriei, πολύ κοντά στα
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Το ξενοδοχείο διαθέτει
γυμναστήριο, spa, bar, αίθουσα συνεδριάσεων και κινέζικο
εστιατόριο, το Nan Jing. Τα δωμάτιά του χωρίζονται σε δυο
κατηγορίες - τα επιπέδου 3* διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό,
καλωδιακή τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, ψυγείο, πρόσβαση
στο Internet και στα 4* που διαθέτουν τις ίδιες παροχές και είναι
πιο ευρύχωρα.

Βόσπορος

5 ημέρες / 4 διαν
25,26 /4
& 1/5
Παρακολούθηση Επιταφίου
στο χωριό Μακροχώρι
(Bakirkoy)
Ανάσταση Αγία Τριάδα
(πλατεία Ταξίμ)

Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα

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

2η Ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ (BAKIRKOY)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε, κατοικία σουλτάνων
και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο αποτέλεσε την
τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του παλατιού με την αυτοκρατορική
πύλη, τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού και μια υπαίθρια καφετέρια με εξαιρετική
θέα στον Βόσπορο περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους. Στο εσωτερικό του
θα θαυμάσετε τους τεράστιους πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη
από κρύσταλλο μπακαρά. Στη συνέχεια και προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα
στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές με τα αξιόλογα
οικοδομήματα (“γιαλί“) από μια διαφορετική οπτική γωνία. Έπειτα επισκεπτόμαστε
μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, την Σκεπαστή αγορά, όπου θα
επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη
της καλύτερης δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε στη διάθεση σας θα
προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά, η οποία απέχει περίπου 800
μέτρα και βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα
της Πόλης ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από την
Ανατολή. Επιστρέφουμε το απόγευμα στα δωμάτια μας για ξεκούραση. θα πάρουμε
στην συνέχεια τον παραλιακό δρόμο και θα καταλήξουμε στο Μακροχώρι για να
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου με τους υπόλοιπους Έλληνες της
περιοχής. Θα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας να γνωρίσουμε το χωριό με μια βόλτα
στον πεζόδρομο, ο οποίος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα την Ίστικλαλ σε καταστήματα
ή ομορφιά.

3η Ημέρα: ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - PIERRE LOTI - ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΔΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ένα ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες, την Παναγία
των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά τον Ακάθιστο Ύμνο το 626
μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες στην
Παναγία. Επόμενος σταθμός μας ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας, η μεγαλόπρεπη
Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού
και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα
δούμε επίσης το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραιότερο και μεγαλύτερο τζαμί στην Πόλη
και το μόνο που έχει έξι μιναρέδες στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας
3500 χρόνων και φυσικά τον χώρο που βρισκόταν ο Βυζαντινός Ιππόδρομος. Σε
απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την μεγαλύτερη
υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της Πόλης κατά την
Βυζαντινή περίοδο, και σήμερα πέρα από τουριστικό αξιοθέατο χρησιμοποιείται για
κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε τον
καφέ μας στο μέρος που σημαδεύτηκε από τον έρωτα του Pierre Loti με την Asiaden,
με θέα τον Κεράτιο Κόλπο. Επιστροφή στα ξενοδοχεία μας για λίγη ξεκούραση και
το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας.
Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραμείνει στην εκκλησία για την λειτουργία. Άλλωστε τα
ξενοδοχεία μας είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την πλατεία.

5 ημέρες
4 διαν/σεις

4η Ημέρα: ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - KADIKOY - MODA - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την Ασιατική
πλευρά της Πόλης. Διασχίζοντας την Κρεμαστή Γέφυρα και την
Λεωφόρο Βαγδάτης 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 άμαξες και ποδήλατα.
Σημαντικού ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η Μονή του Αγίου
Γεωργίου στο υψηλότερο σημείο της Πρίγκηπου και η Θεολογική
Σχολή της Χάλκης. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στα ξενοδοχεία
μας και θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας για βόλτα,
ψώνια και ότι άλλο θελήσετε. Στο τελευταίο μας βράδυ στην Πόλη
σας προτείνουμε νυχτερινή διασκέδαση για φαγητό, μίνι oriental
show και μουσική στην περιοχή του Kumkapi με τα πολυάριθμα
ταβερνάκια, σε αντίθεση με τα κλασικά, παραδοσιακά - εμπορικά
μαγαζιά της πόλης, τα οποία έχουν και ακριβότερες τιμές.

5η Ημέρα: ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ISTANBUL FORUM
(ΕΝΥΔΡΕΙΟ) - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε 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. Συνεχίζουμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι,
όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου ένα από
τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Αφού
τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθ’ οδόν θα δούμε και την
Μεγάλη του Γένους Σχολή. Από εκεί θα συνεχίσουμε για το εμπορικό
κέντρο Istanbul Forum όπου θα έχουμε περίπου μιάμιση ώρα στη
διάθεσή μας και 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.

Αγία Σοφία

59

4 ημέρες / 3 διαν.
Ανάσταση στην
Αγία Τριάδα
(πλατεία Ταξίμ)

26 /4
& 2/5

Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα

Κωνσταντινούπολη

4 ημέρες
3 διαν/σεις

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΊΑ ΤΑΞΙΜ - ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΑΝ

3η Ημέρα: ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με προορισμό την
Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την Καβάλα,
συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων όπου μετά τον
απαραίτητο έλεγχο, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη.
Συνεχίζουμε την διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη και στο ύψος
της Ραιδεστού, σημερινό Tekirdag, θα κάνουμε μια τελευταία στάση πριν
τον τελικό προορισμό μας για να γευθείτε τα φημισμένα παραδοσιακά
σουτζουκάκια! Άφιξη το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση
στα ξενοδοχεία μας. Θα μεταβούμε στην πλατεία Ταξίμ και στην Αγία
Τριάδα και εφόσον προλάβουμε χρονικά, θα παρακολουθήσουμε την
περιφορά του Επιταφίου. Για όσους έχουν αντοχές, μπορούν να συνεχίσουν
το βράδυ τους στην πλατεία και την ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν.
Πεζόδρομος που φιλοξενεί το ερυθρόλευκο νοσταλγικό τραμ που συνδέει
την πλατεία Ταξίμ με την συνοικία του Γαλατά. Κατά μήκος αλλά και στα
γύρω στενά του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών καταστημάτων
και ιστορικών κτιρίων.

Πρωινό και αναχώρηση για ένα ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες,
την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά
τον Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας
από τους Αβάρους και τους Πέρσες στην Παναγία. Συνεχίζουμε με το
αγιαστικό κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα
δούμε τους τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό
που βρίσκεται το αγίασμα. Επόμενος σταθμός μας ο ναός της Αγίας του
Θεού Σοφίας, η μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο
αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο
αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα δούμε επίσης το περίφημο
Μπλε τζαμί το ωραιότερο και μεγαλύτερο τζαμί στην Πόλη και το μόνο
που έχει έξι μιναρέδες στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500
χρόνων και φυσικά τον χώρο που βρισκόταν ο Βυζαντινός Ιππόδρομος.
Σε απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την
μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την ύδρευση
της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και σήμερα πέρα από τουριστικό
αξιοθέατο χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής ακουστικής
της. Επιστροφή το απόγευμα στα ξενοδοχεία μας. Στο τελευταίο μας βράδυ
στην Πόλη σας προτείνουμε νυχτερινή διασκέδαση για φαγητό, μίνι oriental
show και μουσική στην περιοχή του Kumkapi με τα πολυάριθμα ταβερνάκια,
σε αντίθεση με τα κλασικά, παραδοσιακά - εμπορικά μαγαζιά της πόλης, τα
οποία έχουν και ακριβότερες τιμές.

4η Ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ISTANBUL FORUM (ΕΝΥΔΡΕΙΟ) - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Παλάτι Ντολμαμπατχτσε
2η Ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε, κατοικία
σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το
οποίο αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος
του παλατιού με την αυτοκρατορική πύλη, τον περίτεχνο πύργο του
ρολογιού και μια υπαίθρια καφετέρια με εξαιρετική θέα στον Βόσπορο
περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους. Στο εσωτερικό του θα θαυμάσετε
τους τεράστιους πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη
από κρύσταλλο μπακαρά. Στη συνέχεια και προαιρετικά θα έχουμε την
κρουαζιέρα στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις
ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“ γιαλί “) από μια διαφορετική οπτική
γωνία. Έπειτα επισκεπτόμαστε μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της
Πόλης, την Σκεπαστή αγορά, όπου θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι
με τους Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής.
Στον χρόνο που θα έχετε στη διάθεση σας θα προτείναμε να επισκεφθείτε
και την Αιγυπτιακή αγορά, η οποία απέχει περίπου 800 μέτρα και βρίσκεται
απέναντι από την γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης
ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από την
Ανατολή. Επιστροφή το απόγευμα στα ξενοδοχεία μας για λίγη ξεκούραση
και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στην εκκλησία της
Αγίας Τριάδας. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραμείνει στην εκκλησία για την
λειτουργία. Άλλωστε τα ξενοδοχεία μας είναι σε πολύ κοντινή απόσταση
από την πλατεία.

Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας
αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου βρίσκεται
ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου ένα από τα αρχαιότερα κέντρα
της πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας
και καθ’ οδόν θα δούμε και την Μεγάλη του Γένους Σχολή. Από εκεί θα
συνεχίσουμε για το εμπορικό κέντρο Istanbul Forum όπου θα έχουμε περίπου
μιάμιση ώρα στη διάθεσή μας και 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.

Βόσπορος

5 ημέρες / 3 διαν.
25/4
& 1/5
Παρακολούθηση Επιταφίου
στο χωριό Μακροχώρι
(Bakirkoy)
Ανάσταση Αγία Τριάδα
(πλατεία Ταξίμ)

Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα

Κωνσταντινούπολη
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχωρούμε στις 21:30 από τα γραφεία μας με προορισμό την
Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την Καβάλα
συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων όπου μετά τον
απαραίτητο έλεγχο θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για επίσκεψη στα
αφορολόγητα είδη. (Θα ενημερωθείτε από τον αρχηγό μας για το
καθεστώς που ισχύει). Συνεχίζουμε την διαδρομή μας στην Ανατολική
Θράκη. Άφιξη νωρίς το πρωί στην Κωνσταντινούπολη .

2η ημέρα: ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
Το πρόγραμμά μας ξεκινάει με επίσκεψη στο αγιαστικό κέντρο της
Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε τους τάφους
των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό που βρίσκεται
το αγίασμα. Πήρε την ονομασία του από το τουρκικό όνομα Balik (=
ψάρι) και περιλαμβάνει το Μοναστήρι, την Εκκλησία και το Αγίασμα.
Συνεχίζουμε για 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. Θα
καταλήξουμε στην Σκεπαστή αγορά η οποία πέρα από την χρηστική
της αξία, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, και
στην οποία θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους
εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής. Είναι μία από
τις μεγαλύτερες και παλαιότερες στεγασμένες αγορές του κόσμου με
δαιδαλώδεις διαδρόμους και πολλές φυλασσόμενες εισόδους – εξόδους.
Στον χρόνο αυτό θα σας προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή
αγορά ή αγορά των μπαχαρικών, η οποία απέχει 800 περίπου μέτρα
και βρίσκεται απέναντι από την Γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη
βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων και
αρωμάτων από την Ανατολή. Θα παραλάβουμε μετά τα δωμάτια μας για
λίγη ξεκούραση και θα πάρουμε στην συνέχεια τον παραλιακό δρόμο για
να καταλήξουμε στο Μακροχώρι όπου και θα παρακολουθήσουμε την
περιφορά του Επιταφίου με τους υπόλοιπους Έλληνες της περιοχής. Θα
έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας να γνωρίσουμε το χωριό με μια βόλτα
στον πεζόδρομο, ο οποίος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα την Ίστικλαλ σε
καταστήματα ή ομορφιά.

5 ημέρες
3 διαν/σεις

4η Ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - KADIKOY - MODA
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Πρωινό και αναχωρούμε για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε, κατοικία
σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο
αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του παλατιού
με την αυτοκρατορική πύλη, τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού και μια υπαίθρια
καφετέρια με εξαιρετική θέα στον Βόσπορο περιβάλλεται από καταπράσινους
κήπους. Στο εσωτερικό του θα θαυμάσετε τους τεράστιους πολυελαίους και
την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από κρύσταλλο μπακαρά. Θα πάρουμε στη
συνέχεια τον δρόμο για την Ασιατική πλευρά της Πόλης. Διασχίζοντας την
Κρεμαστή Γέφυρα και την Λεωφόρο Βαγδάτης 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 άμαξες και ποδήλατα.
Σημαντικού ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η Μονή του Αγίου Γεωργίου στο
υψηλότερο σημείο της Πρίγκηπου και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Θα
επιστρέψουμε στα ξενοδοχεία μας και θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή
σας για βόλτα, ψώνια και ότι άλλο θελήσετε. Στο τελευταίο μας βράδυ στην
Πόλη σας προτείνουμε νυχτερινή διασκέδαση για φαγητό, μίνι oriental show και
μουσική στην περιοχή του Kumkapi με τα πολυάριθμα ταβερνάκια, σε αντίθεση
με τα κλασικά, παραδοσιακά - εμπορικά μαγαζιά της πόλης, τα οποία έχουν και
ακριβότερες τιμές.

3η Ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - PIERRE LOTTI
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά
του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές με τα αξιόλογα
οικοδομήματα (“γιαλί“) από μια διαφορετική οπτική γωνία. Επόμενος
σταθμός μας ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας, η μεγαλόπρεπη
Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό
χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα
του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα δούμε επίσης το περίφημο Μπλε τζαμί
το ωραιότερο και μεγαλύτερο τζαμί στην Πόλη και το μόνο που έχει
έξι μιναρέδες στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500
χρόνων και φυσικά τον χώρο που βρισκόταν ο Βυζαντινός Ιππόδρομος.
Σε απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα,
την μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την
ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και σήμερα πέρα από
τουριστικό αξιοθέατο χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής
ακουστικής της. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε τον καφέ μας στο μέρος
που σημαδεύτηκε από τον έρωτα του Pierre Loti με την Asiaden, με θέα
τον Κεράτιο Κόλπο. Επιστροφή στα ξενοδοχεία μας για λίγη ξεκούραση
και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στην εκκλησία της
Αγίας Τριάδας. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραμείνει στην εκκλησία
για την λειτουργία. Άλλωστε τα ξενοδοχεία μας είναι σε πολύ κοντινή
απόσταση από την πλατεία.

Καπαλί Τσαρσί
5η Ημέρα: ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ISTANBUL FORUM (ΕΝΥΔΡΕΙΟ) - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας
αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο
Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της
πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθ’
οδόν θα δούμε και την Μεγάλη του Γένους Σχολή. Από εκεί θα συνεχίσουμε για
το εμπορικό κέντρο Istanbul Forum όπου θα έχουμε περίπου μιάμιση ώρα στη
διάθεσή μας και 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.
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Για την διαμονή στην Κωνσταντινούπολη σας προσφέρουμε 3 διαφορετικά ξενοδοχεία για να
επιλέξετε την ποιότητα και κατηγορία που επιθυμείτε. Οι επιλογές αυτών των ξενοδοχείων έχουν
γίνει με γνώμονα την ποιότητα, την τοποθεσία και την τιμή. Η ποιότητα είναι ελεγμένη ανά
ξενοδοχείο/δωμάτιο, ενώ οι τιμές που έχουμε διαπραγματευτεί είναι εγγυημένα οι χαμηλότερες
δυνατές. Η τοποθεσία των ξενοδοχείων για όλα είναι η κεντρική πλατεία Ταξίμ και είναι
αδιαπραγμάτευτη για εμάς! Εύκολη πρόσβασή σε όλα τα γνωστά αξιοθέατα και κοντά στην
Ίστικλαλ, το όνομα του δρόμου που δεν πρέπει να ξεχάσετε! Ο πεζόδρομος που σας
προσφέρει πληθώρα επιλογών για φαγητό, ψώνια και διασκέδαση. Εκατοντάδες καταστήματα
που θα κάνουν τις αγορές σας ενδιαφέρουσες.

TAXIM EXPRESS 4*
Χτισμένο σε 10-όροφο κτίριο με σύγχρονο στιλ, ανακαινίστηκε το 2012. Διαθέτει μπαρ, καφετέρια και εστιατόριο, ανταλλακτήριο συναλλάγματος αποθήκευση αποσκευών.
Το λόμπι μπαρ είναι ιδανικό για ένα χαλαρωτικό ποτό ή φαγητό. Στα δωμάτιά του θα βρείτε σύγχρονες ανέσεις και κομψή διακόσμηση, εξοπλισμένα με ανεξάρτητη ρύθμιση
κλιματισμού, τηλεόραση LCD και απευθείας τηλεφωνική γραμμή για μια ευχάριστη διαμονή, προσφέροντας καταπληκτική θέα. Μπορείτε επίσης να γευθείτε μεγάλη ποικιλία
πιάτων, στα εστιατόρια Dragon Restaurant και Kervansaray τα οποία είναι σε απόσταση μόλις 5 λεπτών με τα πόδια.

METROPOLITAN HOTEL 4*
Μια μοναδική εμπειρία διαμονής με τον απλό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του σε αρμονία με τις πολυτελείς λεπτομέρειες, το επαγγελματικό και φιλικό προσωπικό και την
εγγύηση ποιότητας. Τα άνετα δωμάτιά του σας προσφέρουν όλες τις ανέσεις και η πολύ κοντινή του απόσταση από τον σταθμό του μετρό Taksim-Talimhane Exit σας δίνει
πρόσβαση ακόμα και σε μακρινά καταστήματα και αγορές. Σας προτείνουμε επίσης να δοκιμάσετε το εστιατόριο Turkuaz και το Tarcin Cafe όπου οι μοναδικές γεύσεις της
τουρκικής και της παγκόσμιας κουζίνας σερβίρονται σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα με φιλική εξυπηρέτηση.

ELITE WORLD HOTEL 5*
Το 5* ξενοδοχείο, άνοιξε το 2013, σχεδιασμένο σε νεοκλασικό στυλ. Σε κάθε ένα από τα δωμάτιά του θα νιώσετε την άνεση, την κομψότητα και την σύγχρονη τεχνολογική
υποδομή μαζί με μια μοναδική ποιότητα και ασφάλεια. Το Elite Restaurant σερβίρει πιάτα της τουρκικής και της διεθνούς κουζίνας. Μπορείτε να διασκεδάσετε στο Lobby Lounge and Lobby Bar ή να χαλαρώσετε στο The Brasserie με ένα ελαφρύ γεύμα. Το Coffee Company θυμίζει κλασικό ιταλικό καφέ ενώ αν είστε λάτρης της υγιεινής
διατροφής, επισκεφθείτε το Fit Bar, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε ελαφριές γεύσεις και φρέσκους χυμούς φρούτων. Στις εγκαταστάσεις του επίσης συγκαταλέγονται μια
εσωτερική πισίνα με μωσαϊκό, μια παιδική πισίνα, ένα γυμναστήριο και ένα τούρκικο λουτρό από μάρμαρο.

Έφεσος

Αλησμόνητες Πατρίδες

Παρακολούθηση
της Ανάστασης σε
Ορθόδοξο Ναό

5 ημέρες
25/4
& 1/5

Παράλια Μ.Ασίας
Ανάμεσα σε χρωματιστά αρχοντικά, λουλουδιασμένες αυλές και πέτρινα σοκάκια, πόλεις μαγικές, φτιαγμένες από
το υλικό των παραμυθιών, της Ιστορίας και του Αιγαίου. Το πρώτο πράγμα που θα προσέξεις είναι το χρώμα.
Διόρθωση: τα χρώματα. Μια υπέροχα ασυνάρτητη αλληλουχία χρωμάτων να κορνιζάρει κάθε πέτρινο καλντερίμι
που διασχίζεις έχοντας διαρκώς την αίσθηση ότι είσαι η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων –αν η Χώρα των Θαυμάτων
έμοιαζε περισσότερο με παστέλ πίνακα ζωγραφικής.
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΙΑ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για Καβάλα,
Αλεξανδρούπολη. Αφού φτάσουμε στα σύνορα θα κάνουμε μια στάση στο
κατάστημα αφορολόγητων ειδών DUTY FREE και μπαίνουμε στην Τουρκία.
Διέλευση από Κεσσάνη, Καλλίπολη, διάβαση του « Αιγός Ποταμοί», της
Αρχαίας Σηστού και άφιξη στη Μάδυτο (Εσέαμπατ) από όπου θα πάρουμε
το καράβι για Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Αποβίβαση και αναχωρούμε για την
Ομηρική Τροία. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη που χαλάστηκε 9 φορές. Ζήστε
το ΕΠΟΣ της Ιλιάδας «μεταφορικά» ανάμεσα σε Ήρωες όπως ο Αχιλλέας,
ο Έκτορας, ο Αίαντας, ο Πρίαμος, ο Αγαμέμνονας, ο Πάρης, ο Οδυσσέας,
ο Ρήσος, ο Μενέλαος κ.α. Επιστρέφουμε στη συνέχεια στο Τσανάκαλε
και τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο και
διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΑΙΒΑΛΙ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΣΜΥΡΝΗ
Μετά το πρωϊνό μας θα περιηγηθούμε στο Αϊβαλί, στα γραφικά σοκάκια με
τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούμε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά σπίτια που
σώζονται ακόμη και κοσμούν το υπέροχο αυτό μέρος. Βόλτα στο γραφικό
λιμανάκι με τις παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη στα πανέμορφα
Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα από 22 μικρά νησάκια διασκορπισμένα
στον κόλπο του Αϊβαλιού. Εκεί ακόμη σώζονται ερείπια από το Ναό των
Ταξιαρχών του 1890. Στον δρόμο προς Σμύρνη θα επισκεφθούμε την Αρχαία
Πέργαμο, μία από τις λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση στο
Ασκληπιείο, την Κόκκινη Βασιλική. Θα συνεχίσουμε για την πόλη της Σμύρνης
όπου και θα έχουμε την επόμενη διανυκτέρευσή μας μετά το δείπνο στο
ξενοδοχείο μας.
Κουσάντασι

Πέργαμος

4η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΦΩΚΑΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των Φωκαίων
με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες και τις ελληνικές
συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη του τοπικού ελληνισμού.
Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κατεξοχήν παραθαλάσσιος οικισμός των
διαφόρων νομών Σμύρνης, Αιδινίου και Μαγνησίας. Μετά από μια στάση
για καφέ, βόλτα και φωτογραφίες, θα πάρουμε και πάλι τον δρόμο της
επιστροφής προς τη Σμύρνη. Στη συνέχεια περιήγηση με το λεωφορείο στην
ιστορική συνοικία, το Παλιό Κορδελιό, τη νέα παραθαλάσσια διαδρομή,
τα αρχοντικά σπίτια των ελλήνων, τα προξενεία και τέλος στην ιστορική
προκυμαία που αναχώρησε για τον ελλαδικό χώρο ο Ελληνισμός. Το βράδυ
θα ακολουθήσει δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΑΙΒΑΛΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το τελευταίο μας πρόγευμα και αφού βεβαιωθούμε ότι φεύγουμε από
το δωμάτιο με όλα μας τα πράγματα, παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής.
Διάπλους Ελλησπόντου με το καράβι για την Ευρωπαϊκή ακτή, φθάνουμε
στην πανέμορφη Καλλίπολη, γενέτειρα της Εθνικής μας τραγουδίστριας
Σοφίας Βέμπο. Συνεχίζουμε, περνάμε τα σύνορα και φτάνουμε στην πόλη
μας το βράδυ με τις καλύτερες των εντυπώσεων.
Κιρκιντζές

3η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΕΦΕΣΟΣ - ΚΙΡΚΙΤΖΕ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ
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 επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το
ελληνικό χωριό που αναφέρει η Διδώ Σωτηρίου στα « ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ»
και το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι . Ελεύθερος χρόνος στην
πλούσια αγορά του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
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Αϊβαλί

Σμύρνη

Παραμύθι στις ακτές
του Αιγαίου

4 ημέρες
26/4
& 1/5

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

Πέργαμος

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για Καβάλα, Αλεξανδρούπολη.
Αφού φτάσουμε στα σύνορα θα κάνουμε μια στάση στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών
DUTY FREE και μπαίνουμε στην Τουρκία. Διέλευση από Κεσσάνη, Καλλίπολη, διάβαση του «
Αιγός Ποταμοί», της Αρχαίας Σηστού και άφιξη στη Μάδυτο (Εσέαμπατ) από όπου θα πάρουμε
το καράβι για Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Αποβίβαση και ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για την Ομηρική Τροία. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη που χαλάστηκε 9
φορές. Ζήστε το ΕΠΟΣ της Ιλιάδας «μεταφορικά» ανάμεσα σε Ήρωες όπως ο Αχιλλέας, ο
Έκτορας, ο Αίαντας, ο Πρίαμος, ο Αγαμέμνονας, ο Πάρης, ο Οδυσσέας, ο Ρήσος, ο Μενέλαος
κ.α. Αναχωρούμε στη συνέχεια για το Αϊβαλί (Κυδωνίες), και φθάνοντας στο ξενοδοχείο
τακτοποιούμαστε στα δωμάτια. Ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

Τροία

2η ημέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των Φωκαίων με τα στενά δρομάκια,
τις φημισμένες ψαροταβέρνες και τις ελληνικές συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία
ένδειξη του τοπικού ελληνισμού. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κατεξοχήν παραθαλάσσιος
οικισμός των διαφόρων νομών Σμύρνης, Αιδινίου και Μαγνησίας. Συνεχίζουμε την διαδρομή
για τη Σμύρνη, περιήγηση με το λεωφορείο στην ιστορική συνοικία, το Παλιό Κορδελιό, τη νέα
παραθαλάσσια διαδρομή, τα αρχοντικά σπίτια των ελλήνων, τα προξενεία και τέλος στην
ιστορική προκυμαία που αναχώρησε για τον ελλαδικό χώρο ο Ελληνισμός. Χρόνος ελεύθερος
για αγορές, καφέ και φαγητό. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο Αϊβαλί, όπου θα έχουμε το
δείπνο μας στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση στην περίφημη αρχαία Πέργαμο, στο Τσανάκαλε
αρχαιολογικό μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιού. Συνεχίζουμε με τα
Μοσχονήσια στη νότια είσοδο του Αδραμυττηνού κόλπου, έναντι της νήσου Λέσβου, όπου θα
επισκεφθούμε το ναό των Ταξιαρχών. Πρόκειται για τις αρχαίες «Εκατόνησους» ή «Ασκανίους
νήσοι». Χρόνος ελεύθερος για να δοκιμάσετε τις τοπικές συνταγές και να περπατήσετε στους
δρόμους της πρώην ελληνικής συνοικίας. Επιστρέφοντας αργότερα στο ξενοδοχείο μας, οι
πιο ξεκούραστοι μπορούν να απολαύσουν έναν περίπατο στην γραφική πόλη.

4η ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το τελευταίο μας πρόγευμα αναχωρούμε για το Τσανάκαλε. Διάπλους Ελλησπόντου με
το καράβι για την Ευρωπαϊκή ακτή και φθάνουμε στην πανέμορφη Καλλίπολη, γενέτειρα της
Εθνικής μας τραγουδίστριας Σοφίας Βέμπο. Συνεχίζουμε τον δρόμο της επιστροφής, περνάμε
τα σύνορα και φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Εκεί που τελειώνουν τα σύνορα της
Ελλάδας ξεκινά μια πόλη μαγική,
μια παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα
βγαλμένη από τις Χίλιες και Μία Νύχτες.

3 ημέρες
27/4
& 3/5

Το τελευταίο σύνορο, το τριεθνές, η “πινέζα”
του χάρτη θα ακούσεις να λένε τα σύνορα
στις Καστανιές. Τίποτα που να μαρτυρά ότι
δέκα λεπτά από εκεί, απ’ την άλλη μεριά,
απλώνεται ανάμεσα σε δυο ποτάμια, τον Έβρο
και τον Τούντζα– μια παλιά αυτοκρατορική
πρωτεύουσα. Αδριανούπολη την έλεγαν οι
παππούδες μας και οι Ρωμαίοι πριν από
αυτούς, ενώ Εντίρνε θα τη βρείτε σήμερα
στους χάρτες. Εμείς σας προσφέρουμε ένα
μελετημένο πρόγραμμα, ώστε να αξιοποιήσετε
με τον καλύτερο τρόπο τον χρόνο σας σε αυτές
τις περιοχές. Σε συνδυασμό με ένα πολυτελές
ξενοδοχείο, λεωφορείο & συνοδό που θα σας
μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για
την ιστορία της περιοχής, αλλά και τη σημερινή
καθημερινότητα των κατοίκων, το ταξίδι αυτό θα
σας αφήσει όμορφες αναμνήσεις.
Καλό ταξίδι!

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

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

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

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

65
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων. Χρόνος ελεύθερος για
αγορές στα DUTY FREE, στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών. Στη συνέχεια και περνώντας
περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων
και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ πρώτη γνωριμία με την πόλη.

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

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - STREMSI KARLOVSI - ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η
μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για
το πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί
ως ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο
Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό
ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από
την πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο με ιδιαίτερη πνευματική
και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό
του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε
μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή. Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα
πραγματοποιήσουμε μια παραδουνάβια πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από
τις πιο γραφικές περιοχές της πόλης.

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

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (625 χλμ.)
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, που βρίσκεται
στις όχθες του ποταμού Νισάβα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και είναι
γνωστή, καθώς εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και
μετάβαση στα σύνορα Σερβίας-Σκοπίων. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν για καφέ
και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος
Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς.
QUEEN’S ASTORIA 4*

Παρακολούθηση της
Ανάστασης στην
Ορθόδοξη εκκλησία
Αναλήψεως
του Κυρίου

4&5 ημέρες
25, 26,29 /4
1/5 & 2/5

Βελιγράδι

METROPOL PALACE 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας LUXURY COLLECTION βρίσκεται στο κέντρο του Βελιγραδίου, πολύ κοντά
στο κτίριο του κοινοβουλίου. Διαθέτει όλες τις ανέσεις για μια
πολυτελή διαμονή, όπως εστιατόρια, μπαρ, εσωτερική πισίνα με
ζεστό νερό, γυμναστήριο, σάουνα, υδρομασάζ, σαλόνι ομορφιάς,
αίθουσα συνεδριάσεων και πρόσβαση στο internet. Τα δωμάτια
διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, τηλέφωνο,
θυρίδα ασφαλείας, mini bar, βραστήρα για καφέ ή τσάι, δωρεάν
πρόσβαση στο internet σεσουάρ.

MERCURE EXCELSIOR 4* plus
To ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται
κυριολεκτικά στην καρδιά της πόλης, απέναντι από το
δημαρχείο και το κοινοβούλιο, προσφέροντας όλες
τις ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Τα δωμάτιά
του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή
τηλεόραση, Wi-Fi, στεγνωτήρα μαλλιών, Mini bar, θυρίδα
ασφαλείας. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τοπικές
σπεσιαλιτέ στο εστιατόριο IVO ή να πιείτε ένα ποτό στο
τέλος της ημέρας.

MR PRESIDENT 4*

QUEEN’S ASTORIA 4* / MR PRESIDENT 4*
Τα 2 ξενοδοχέια της ίδιας αλυσίδας
βρίσκονται στην καρδιά του Βελιγραδίου,
δίπλα από το σταθμό των τρένων και πολύ
κοντά στα αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτουν
αίθουσα πρωινού, εστιατόριο, μπαρ και
cafe, γυμναστήριο. Τα δωμάτια διαθέτουν
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar,
σύνδεση στο internet, safebox, μπαλκόνι.

4 ημέρες
26/4
& 2/5

Ανατολική Ρωμυλία
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS)

Για τους περισσότερους επισκέπτες, το λιμάνι της πόλης
Μπουργκάς δεν είναι παρά ένα σημείο διέλευσης για τα πιο
προφανώς ελκυστικά θέρετρα και ιστορικές πόλεις πιο πάνω
και κάτω από την ακτή. Εάν αποφασίσετε να σταματήσετε,
θα βρείτε μια ζωντανή, καλά διατηρημένη πόλη με ένα
όμορφο, πεζοδρομημένο κέντρο, μια μακρά παραλία χωρίς
συνωστισμό, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο πάρκο και μερικά
ενδιαφέροντα μουσεία. Ένας συνδυασμός ξενοδοχείων σε
λογικές τιμές, καθώς και μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια
2η ημέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ
σε αυτό το μέρος της χώρας, το καθιστά μια πρακτική βάση
Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε μέσω της τουριστικής Ηλιόλουστης για να εξερευνήσετε τη νότια ακτή.
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχωρούμε για τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Αφού περάσουμε στην Βουλγαρία και μέσω Σβίλεγκραντ
και Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή στις ήπιες
πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουμε στην Μαύρη Θάλασσα, στον Πύργο
(Βurgas). Την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης
Θάλασσας γενέτειρα του ποιητή μας Κώστα Βάρναλη. Τακτοποιούμαστε
στο ξενοδοχείο και έχουμε ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση πριν πάρουμε το
βραδινό μας.

Ακτής για την πόλη της Βάρνας η οποία αποτελεί σημαντικό λιμάνι στα
ανατολικά της χώρας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι γνωστή και
ως ”Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας.
Η πόλη πήρε το όνομα Στάλιν από το 1949 ως το1956. Θα έχουμε περιήγηση
στη μονή Αλατζά (XII —XIV), η οποία όντας χτισμένη ολόκληρη μέσα σε βράχο
αποτελεί έναν από τους πιο συχνά επισκεπτόμενους τουριστικούς χώρους της
χώρας. Τον Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σήμερα εξακολουθεί να
προσελκύει τους θαυμαστές της ιστορίας και του μυστικισμού. Στη Βάρνα θα
δούμε τη Μητρόπολη, το δραματικό θέατρο και το Ενυδρείο. Θα περπατήσουμε
στην αγορά και την υπέροχη παραλία για φαγητό και αγορές. Το απόγευμα
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ μετά την χαλάρωσή μας θα
έχουμε και πάλι το δείπνο μας.

Μονή Αλατζά

3η ημέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούμε την Μονή
του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουμε για την πόλη
της Σωζόπολης, την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα,
30χλμ. από τον Πύργο, στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ
θα συναντήσουμε τους περισσότερους Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας.
Θα δούμε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν
οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας κα. Θα έχουμε χρόνο για έναν
καφέ και στη συνέχεια αναχωρούμε για την Μεσήμβρια, την πόλη με τις 42
εκκλησίες. Η παλιά πόλη είναι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Θα
δούμε τα τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά όπου
ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιότατος πήγαινε για θεραπεία. Το
απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τη
Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου και μόλις επιστρέψετε
θα έχουμε το βραδινό μας.

Μεσήμβρια

4η ημέρα: ΠΥΡΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας και βεβαιωθούμε ότι δεν «ξεχάσαμε» κάτι στα
δωμάτιά μας, αναχωρούμε για την πόλη μας. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις στη διαδρομή, φτάνουμε το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Θα
έχουμε μια σύντομη στάση για καφεδάκι ή φαγητό και καταλήγουμε το βράδυ
στον προορισμό μας με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

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

3&4 ημέρες

Παρακολούθηση
της Ανάστασης
στον ιερό Ναό του
Αλεξάντερ Νέφσκι

26,27,29 /4
& 2,3 /5

Σόφια-Φιλιππούπολη
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330χλμ)

3η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ)

Νωρίς το πρωί αναχώρηση για τα σύνορα Προμαχώνα. Κάνοντας μία σύντομη στάση
στα αφορολόγητα συνεχίζουμε για το ιστορικό μοναστήρι της Ρίλλα, που είναι το πιο
επιβλητικό και αρχιτεκτονικό μνημείο του 10ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
δωμάτια της μονής, η εσωτερική επίπλωση, η διακόσμηση και το παλιό μαγειρείο. Θα
θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο
Χρέλια, το ξυλόγλυπτο τέμπλο στο παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, παλιές
εικόνες και τα 20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που είναι
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα επισκεφθούμε την
παλιά πόλη, το Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι
του Λαμαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του
Ρολογιού, το Ιμαρέτ τζαμί, την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου
και Ελένης και το Ρωμαϊκό θέατρο. Επιστροφή στη Σόφια. Διαν/ση.

2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (50χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το χιονοδρόμικο κέντρο VITOSA (Εφόσον είναι ανοιχτό).
Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά
ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Το κέντρο
της Σόφιας είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται
από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες,
οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή,
το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η
οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των
Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε
την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η
εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την
Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν
προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε ακόμη την πανεπιστημιούπολη,
το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της
Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον
θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά
της πόλης – μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή
να πιείτε τον καφέ σας στη λεωφόρο Βίτοσα. Το βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά στο
κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ.

4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης. Στη
συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, κάνοντας μια
στάση στο Σαντάνσκι. Άφιξη, αργά το απόγευμα στην πόλη μας
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Φιλιππούπολη

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

ANEL 5*
Το 5*ξενοδοχείο βρίσκεται στο
κέντρο της πόλης και προσφέρει
όλες τις ανέσεις για μια πολυτελή
διαμονή. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ,
αίθουσα συνεδρίων, εσωτερική
πισίνα, τζακούζι, σαουνα, καζίνο.
Τα
δωμάτια
του
διαθέτουν
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, σεσουάρ,
Mini bar, καλωδιακή τηλεόραση και
ιντερνετ.

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

“Εικόνες Αιγαίου”
Μύκονος-Πάτμος-Κουσάντασι-Σαντορίνη
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Εκδρομή
στην αρχαία
Εφεσο

Μια μοναδική κρουαζιέρα με το εκπληκτικό κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia. Την Μ. Παρασκευή μας δίνει
την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον Επιτάφιο στα σοκάκια της Μυκόνου. Το Μ. Σάββατο το πρωί μας βρίσκει
στο Κουσάντασι όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Έφεσο με δωρεάν εκδρομή και ξενάγηση. Το μεσημέρι του
Μ. Σαββάτου φτάνουμε στην πανέμορφη Πάτμο, στην οποία θα κάνουμε τις βόλτες μας και θα παρακολουθήσουμε
τη Λειτουργία της Ανάστασης. Τέλος, Κυριακή του Πάσχα, τι καλύτερο, από τη μαγευτική Σαντορίνη με την υπέροχη
θέα. Θα είμαστε όλη την ημέρα εκεί, ώστε να την απολαύσουμε και φυσικά να δούμε το διάσημο ηλιοβασίλεμά
της.
Η κρουαζιέρα είναι All Inclusive, με όλα τα φαγητά και όλα τα ποτά πληρωμένα!!! Επίσης συμπεριλαμβάνει όλες
τις παροχές μέσα στο κρουαζιερόπλοιο (πισίνες, σάουνα, Jacuzzi κλπ).

IA standard εσωτερική

XA standard εξωτερική

XB superior εξωτερική

IB standard εσωτερική

XC premium εξωτερική
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3/4ήμερη «Πασχαλινή Κρουαζιέρα Εικόνες Αιγαίου» με το Celestyal Olympia

Πλήρως ανακαινισμένο και ιδανικό για 3ήμερες και 4ήμερες το κομψό κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia σας περιμένει να κρουαζιερίσετε μαζί του στα
Ελληνικά νησιά του Αιγαίου και στο Κουσάντασι.
Με δυνατότητα φιλοξενίας 1664 επιβατών, διαθέτει 9 καταστρώματα διαθέσιμα για το επιβατικό κοινό σε 725 άνετες και φιλόξενες καμπίνες. Οι
υπερπολυτελείς 21 σουίτες, οι 9 με μπαλκόνι μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμη και τον πιο απαιτητικό επιβάτη. Τα 3 εστιατόρια του κρουαζιερόπλοιου
σας προσκαλούν να απολαύσετε την πλούσια Ελληνική και Μεσογειακή κουζίνα δίνοντας αλλη διάσταση στις γαστρονομικές σας απολαύσεις. Ενα μεγάλο
show lounge για την διασκέδασή σας, πολλά σαλόνια για να απολαυμβάνεται τον καφέ σας με θέα την θάλασσα, το καζίνο Royale για να δοκιμάσετε την
τύχη σας, 5 μπαρ για να απολαύσετε το ποτό σας, γυμναστήριο μπάσκετ, πινγκ πονγκ και κέντρο υγείας και ομορφιάς για να βελτιώσετε την υγεία και
την αισθητική σας. Παιδότοπος διαθέσιμος για την ψυχαγωγία των παιδιών σας, εμπορικά καταστήματα αφορολόγητων ειδών, βιβλιοθήκη για στιγμές
ανάγνωσης και Internet corner για να μην χάσετε ποτέ την επικοινωνία σας.
Το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia δίνει μια άλλη διάσταση στις κρουαζιέρες στο Αιγαίο και αντιπροσωπεύει απόλυτα τις διαχρονικές αξίες της
Ολυμπίας που συνάδει με την Ελληνική μας ταυτότητα.

Πρόγραμμα
Ημέρα

Παρ 26/04

Σάβ 27/04

Κυρ 28/04
Δευ 29/04

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

Πειραιάς (Ελλάδα)

-

11.30

Μύκονος (Ελλάδα)

18.00

23.00

Κουσάντασι (Τουρκία)

07.30

13.00

Πάτμος (Ελλάδα)

17.45

-

Πάτμος (Ελλάδα)

-

02.00

Σαντορίνη (Ελλάδα)

10.00

21.30

Πειραιάς (Ελλάδα)

07.00

-

Τιμές
Τιμές κατ΄άτομο σε ευρώ ανάλογα με την κατηγορία καμπίνας και αριθμό ενήλικων επιβατών (αναχώρηση 26/4)
Κατηγορίες καμπίνας

Τιμή 1ου ατόμου

Τιμή 2ου ατόμου

Τιμή 3ου ατόμου

Τιμή 4ου ατόμου

Μονόκλινη καμπίνα

IA standard εσωτερική

410

410

390

390

523

IB standard εσωτερική

480

480

390

390

624

IC superior εσωτερική

520

520

390

390

676

XA standard εξωτερική

550

550

390

390

715

XB superior εξωτερική

580

580

390

390

754

XC premium εξωτερική

620

620

390

390

805

Λιμενικά έξοδα 129 ευρώ κατ’ άτομο για τους ενήλικες και για παιδιά - νέους άνω των 12 ετών
Παιδιά ηλικίας 3 μηνών έως 2 ετών πληρώνουν 129 ευρώ ανά άτομο και τα παιδιά 2-12 ετών πληρώνουν 199 ευρώ ανά άτομο

Στις τιμές περιλαμβάνονται:

1. H διαμονή σας στην καμπίνα της επιλογής σας, 2. Πλήρης διατροφή και διασκέδαση κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας, 3. Υπηρεσίες από το προσωπικό του
κρουαζιερόπλοιου, 4. Απεριόριστη κατανάλωση ποτών, 5. Λιμενικά έξοδα και φιλοδωρήματα, 6. Οργανωμένη προαιρετική εκδρομή στο Κουσάντασι / Αρχαία Έφεσσος
7. Οδική μεταφορά από το καινούργιο λιμάνι της Μυκόνου προς τη Χώρα και επιστροφή, 8. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:

1. Συμμετοχή στις υπόλοιπες προαιρετικές εκδρομές, 2. Προσωπικά έξοδα

Σαντορίνη
Απευθείας Πτήσεις

Για να δείτε τη Σαντορίνη αυτό
το Πάσχα σας προσφέρουμε
-Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις και
εξασφαλισμένες θέσεις
-Διαμονή σε ξενοδοχεία κοντά στη χώρα σε
προνομιακές τιμές
-Εφόσον
επιθυμείτε
ενοικίαση
αυτοκινήτου
με παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο της
Σαντορίνης
- Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου μας
-Ταξιδιωτική ασφάλιση

4 ημέρες
26/4

Μεγάλη Παρασκευή
Το μεσημέρι στο Εμπορειό, αναβιώνουν τα σήμαντρα. Οι άντρες του χωριού μαζεύονται και χτυπάνε οτιδήποτε μεταλλικό ή ξύλινο για να κάνουν
θόρυβο, περνώντας μέσα από τις εκκλησίες του χωριού όπου και προσκυνούν τις εικόνες τους ενώ στο δρόμο τους απ’ έξω οι γυναίκες τους
κερνούν ρακί και καραμέλες, γιατί έτσι πιστεύουν ότι διώχνουν τα κακά πνεύματα προετοιμάζοντας την Ανάσταση.
Το βράδυ στον Πύργο της Σαντορίνης γιορτάζεται μ’ έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. Η επιτάφια ακολουθία στα στενά δρομάκια του χωριού
γίνεται υπό το φως χιλιάδων φλεγόμενων δοχείων, που έχουν τοποθετηθεί στις στέγες, τις μάντρες και σε ολόκληρο το Ενετικό κάστρο
δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κατανυκτική και συναρπαστική..μόλις αρχίσει να σουρουπώνει τα ανάβουν και κατά τη διάρκεια της περιφοράς
του Επιταφίου, ντόπιοι και επισκέπτες νομίζουν ότι έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά το χωριό. Πρόκειται πραγματικά για το πιο εντυπωσιακό
πασχαλινό έθιμο της Σαντορίνης και ευκαιρία για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Μεγάλο Σάββατο
Φημισμένο είναι και το Σάββατο του Λαζάρου σε διάφορα χωριά της Σαντορίνης, αλλά κυρίως στο Μεγαλοχώρι, οι κάτοικοι αναβιώνουν κάθε
χρόνο το έθιμο του «Λαζάρου». Στήνουν έναν τεράστιο σταυρό (φτάνει σε ύψος μέχρι 15-20 μέτρα) στη μέση της πλατείας του χωριού τυλιγμένο
με δεντρολίβανο, συμβολίζοντας την Ανάσταση του Λαζάρου.
Το βράδυ της Ανάστασης μπορείτε να επισκεφτείτε το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, στο ψηλότερο σημείο του νησιού, όπου δεν έχει βαρελότα,
αλλά βλέπουμε μια χαρά τα πυροτεχνήματα που φωτίζουν ολόκληρη τη Σαντορίνη.
Επίσης όποιος θέλει μπορεί να κάνει Ανάσταση στην Μητρόπολη του νησιού, με θέα την καλντέρα και πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία.

Κυριακή του Πάσχα
Μετά τον εσπερινό της Αγάπης, αναβιώνει το κάψιμο του Ιούδα. Στα περισσότερα χωριά αναβιώνεται το “Κάψιμο του Ιούδα”, ένα ομοίωμα που
μοιάζει με μεγάλο σκιάχτρο και είναι γεμισμένο με βαρελότα, το κρεμούν από κάποιο ψηλό σημείο και το πυροβολούν.
Η Μεγάλη Εβδομάδα στο νησί είναι γεμάτη μυρωδιές και γεύσεις…..οι φούρνοι δεν προλαβαίνουν να βγάζουν τσουρέκια, μεθυστά κουλουράκια
και μελιτίνια- το κατεξοχήν πασχαλινό γλυκό της Σαντορίνης !!!

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ & MINI ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Με την κράτησή σας μπορείτε να δηλώσετε και όποια από τις παρακάτω εκδρομές επιθυμείτε

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Παρακουλούθηση επιταφίου στον Πύργο : 15ε ανά άτομο
Το Πάσχα στη Σαντορίνη σημαίνει κυρίως Επιτάφιος στην ενδοχώρα και συγκεκριμένα στον Πύργο, ο οποίος τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ
λάμπει από μακριά. Περνώντας μέσα από χωράφια με άσπρο χώμα και παλιές κάναβες, φτάνουμε στο μεσαιωνικό χωριό, όπου η περιφορά
του Επιταφίου περιβάλλεται από αληθινή κατάνυξη. Ο δρόμος, δεξιά κι αριστερά, στολίζεται με ντενεκεδένια λυχναράκια, τα οποία σχηματίζουν
ένα ποτάμι από φωτιά που τρεμοπαίζει, οι μυροφόρες ψάλλουν και η μυρωδιά των ανοιξιάτικων λουλουδιών μπερδεύεται γλυκά με το λιβάνι.
Χιλιάδες φωτίτσες ανάβουν κάθε χρόνο το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στις ταράτσες και τα σοκάκια του Πύργου. Μεγάλο και το πλήθος
που συρέει στο χωριό για να παρακολουθήσει την περιφορά του γεγονός που κάνει εξαιρετικά δύσκολη την εύρεση χώρου στάθμευσης, οπότε
σας προτείνουμε μεταφορά με τα mini van του γραφείου μας.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ : ΠΥΡΓΟΣ – ΑΚΡΩΤΗΡΙ – SANTO WINES : 20ε ανά άτομο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον Προφήτη Ηλία, τον παραδοσιακό οικισμό Πύργο όπου θα κάνουμε στάση στο παραδοσιακό
καφενείο στο κέντρο του οικισμού. Κατόπιν αναχώρηση για έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του Αιγαίου, τον φημισμένο
προϊστορικό οικισμό στο Ακρωτήρι. Τέλος
θα ξεναγηθούμε στο οινοποιείο Santo Wine και θα δοκιμάσουμε τα μοναδικά κρασιά του συνεταιρισμού.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ : ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΑ : 15ε ανά άτομο
Το απόγευμα προαιρετική επίσκεψη στην Οία, όπου θα απολαύσουμε τις βόλτες μας στα στενά πλακόστρωτα δρομάκια και στα καλντερίμια. Το
ηλιοβασίλεμα θα μας μείνει αξέχαστο από το έντονο κόκκινο πορτοκαλί χρώμα του ουρανού.

Ολοήμερη μινι κρουαζιέρα : Ηφαίστειο, Ζεστά Νερά, Θηρασσία : 25ε / ανά άτομο 12ε / ανά παιδί
Διάρκεια: 6 ώρες
Το παραδοσιακό καΐκι σας πηγαίνει στο Ηφαίστειο για περιήγηση περίπου 90 λεπτών. Επόμενη στάση τα Ζεστά ιαματικά νερά όπου οι τολμηροί
μπορείτε να κάνετε μια βουτιά τέλη Απριλίου!
Επόμενη στάση η Θηρασσιά για 2 ώρες περίπου για φαγητό, βόλτα ή για επίσκεψη στο χωριό Μανωλάς ακριβώς πάνω από το λιμάνι . Το
καΐκι θα πλεύσει στο λιμάνι της Οίας και θα σταματήσει για περίπου 5 λεπτά προτού πάρει τον δρόμο της επιστροφής στο Παλιό Λιμάνι των
Φηρών. Η τιμή δεν περιλαμβάνει την είσοδο στο Ηφαίστειο. Το θειάφι στα Ζεστά Νερά ίσως να λεκιάσει τα μαγιώ σας άρα καλύτερα να
αποφύγετε τα ανοιχτόχρωμα. Επίσης, φορέστε παπούτσια για περπάτημα.

Εκδρομή στο Ηφαίστειο και στα Ζεστά Νερά : 20ε / ανά άτομο 10ε / ανά παιδί
Διάρκεια: 3 ώρες
Το παραδοσιακό καΐκι σας πηγαίνει στο Ηφαίστειο για περιήγηση περίπου 90 λεπτών. Επόμενη στάση τα Ζεστά ιαματικά νερά όπου οι τολμηροί
μπορείτε να κάνετε μια βουτιά τέλη Απριλίου!
Επόμενη στάση η Θηρασσιά για 2 ώρες περίπου για φαγητό, βόλτα ή για επίσκεψη στο χωριό Μανωλάς ακριβώς πάνω από το λιμάνι. Η
τιμή δεν περιλαμβάνει την είσοδο στο Ηφαίστειο. Το θειάφι στα Ζεστά Νερά ίσως να λεκιάσει τα μαγιώ σας άρα καλύτερα να αποφύγετε τα
ανοιχτόχρωμα. Επίσης, φορέστε παπούτσια για περπάτημα.
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Superior suite with private pool

Junior suite με ιδιωτική πισίνα

Superior double

Standard double

Σουϊτα με υδρομασάζ

SPENDOUR RESORT 5*
Tο πολυτελές ξενοδοχείο που είναι ανοιχτό όλο το χρόνο, χτισμένο μόλις το 2012, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό του
επισκέπτη. Βρίσκεται στο Φηροστεφάνι, 10λεπτά με τα πόδια από το κέντρο των Φηρών. Διαθέτει εστιατόριο, εξωτερική πισίνα, κήπο, μπαρ, ίντερνετ. Τα δωμάτιά του όλα
σχεδιασμένα με μοντέρνα διακόσμηση και θέα στη θάλασσα, διαθέτουν τηλεόραση, ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλέφωνο, σεσουάρ, μίνι μπαρ, ψυγείο, safe box. Υπάρχει
δυνατότητα επιλογής δωματίου. Απολαύστε ένα κοκτεήλ στο μπαρ με την εκπληκτική θέα.

ΑFRODITE VENUS HOTEL
Ξενοδοχείο 4* μπροστά στην παραλία και στο κέντρο στο Καμάρι γεγονός που σας εξασφαλίζει πρόσβαση με τα πόδια στο κεντρικό παραλιακό
πεζόδρομο στο Καμάρι ( μπροστά στο ξενοδοχείο) που σφύζει από «ζωή». Ιδανική επιλογή καθώς προσφέρεται και με ημιδιατροφή σε μπουφέ σε λογική
για την Σαντορίνη τιμή και το κυριότερο με ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ δωμάτια . Επιπρόσθετα το ξενοδοχείο διαθέτει καλαίσθητους και χρηστικούς κοινόχρηστους
χώρους όπως μεγάλη πισίνα , παιδική πισίνα , pool bar. Μπροστά από το ξενοδοχείο και «πάνω» στο κύμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό ή το ποτό
σας στο ολοκαίνουργιο bar restaurant MESONGIA. Τέλος σε απόσταση 50μέτρων υπάρχει ανοικτό δωρεάν δημοτικό parking. Ιδανική επιλογή επίσης και
για ζευγάρια με παιδιά καθώς το 1ο παιδί σε δίκλινο δωμάτιο με τους γονείς ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο,
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi.

ANDROMEDA VILLAS
Το ξενοδοχείο βρίσκεται «κρεμασμένο» στο βράχο του Ημεροβιγλίου με απεριόριστη θέα στην καλνέρα. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, pool bar, gourmet εστιατόριο με διεθνή
αλλά και ελληνική κουζίνα, Jacuzzi, Wi-Fi . Όλα τα δωμάτια (standard , superior, appartment, v.i.p. suites private pool) διαθέτουν A/C, TV, ψυγείο, coffee-tea maker machine,
πιστολάκι για τα μαλλιά και φυσικά μπαλκόνι με την μοναδική θέα στο ηφαίστειο και το ηλιοβασίλεμα.

KALESTESIA SUITES
Αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις διακοπές σας στην Σαντορίνη και ειδικότερα για οικογένειες !! Βρίσκεται σε μοναδική τοποθεσία στην κορυφή του λόφου Ακρωτήρι και
μοναδική θέα στο ηφαίστειο, στην Καλντέρα και σε ολόκληρη σχεδόν τη Σαντορίνη. Στις εγκαταστάσεις θα βρείτε 2 πισίνες, η μία για παιδιά, που διαθέτουν ξαπλώστρες,
υπαίθρια ντους και θέα στο ηφαίστειο. Σύχρονο γυμναστήριο , spa center καθώς και ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για τους μικρούς μας φίλους ( και όχι μόνο) με μπιλιάρδο,
πινγκ-πονγκ και επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι . Οι μοναδικά διακοσμημένες σουίτες του 42τμ χωριτικότητας άνετα για 4 άτομα έχουν εκπληκτική θέα στην Καλντέρα.
Όλες περιλαμβάνουν προϊόντα περιποίησης από ελαιόλαδο. Kαθημερινά σερβίρεται φρεσκομαγειρεμένο μεσογειακό πρωινό με φυσικά βιολογικά προϊόντα. Κατά την άφιξη
προσφέρεται σαμπάνια για καλωσόρισμα, ενώ στο pool bar μπορείτε να απολαύσετε καθημερινά ποτά και σνακ.Στις ανέσεις περιλαμβάνεται δωρεάν Wi-Fi, μεγάλος δωρεάν
χώρος στάθμευσης και μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και το λιμάνι, κατόπιν αιτήματος και με πρόσθετη χρέωση.Το Kalestesia Suites απέχει μόλις 350μ. από το χωριό
Ακρωτήρι και 800μ. από την κεντρική του πλατεία.

Μύκονος

Για να δείτε τη Μύκονο αυτό το
Πάσχα σας προσφέρουμε
-Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις και
εξασφαλισμένες θέσεις
-Διαμονή σε ξενοδοχεία κοντά στη χώρα σε
προνομιακές τιμές
-Εφόσον επιθυμείτε ενοικίαση αυτοκινήτου
με παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο της
Μυκόνου
-Ταξιδιωτική ασφάλιση

4 ημέρες
26/4
Είναι ίσως η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθείτε έναν
από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, με
τόσο κόσμο όσο χρειάζεται. Η Μύκονος το Πάσχα λάμπει
στην κυριολεξία. Τη Μεγάλη Παρασκευή ακολουθούμε
την περιφορά του Επιταφίου ενός από τα εκκλησάκια
της Χώρας –δεν έχει σημασία ποιου, αφού όλα σύντομα
συναντιούνται και ακολουθούν κοινή διαδρομή. Το
Μεγάλο Σάββατο, για την Ανάσταση, σας προτείνουμε
να καταλύσετε στο μοναστήρι στην Άνω Μερά, όπου η
γραφικότητα και η κατάνυξη είναι μοναδικά. Την Κυριακή
του Πάσχα, στη Μητρόπολη της Χώρας πραγματοποιείται
το καθιερωμένο κάψιμο του Ιούδα, ενώ στους οικισμούς
του Τριοβάσαλου και του Πέρα Τριοβάσαλου αναβιώνει
ο καθιερωμένος πασχαλινός αγώνας για τον δυναμίτη
που θα κάνει τον μεγαλύτερο κρότο στις αυλές των δύο
εκκλησιών. Παράλληλα, ανήμερα Πάσχα, αναβιώνει
στην κεντρική πλατεία του χωριού το έθιμο της «Κούνιας»,
με την ολάνθιστη κούνια να περιμένει τους ερωτευμένους
επισκέπτες να λικνιστούν σε αυτήν.

THREE SHADES 4*
Βρίσκεται στη Βρύση, μόλις 800μ. από το κέντρο της πρωτεύουσας της Μυκόνου.
Διαθέτει εξωτερική πισίνα με μπαρ, ενώ όλα τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό,
δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας και δωρεάν
Wi-Fi. Ορισμένες μονάδες έχουν επίσης μπαλκόνι.

PORTO MYKONOS 4*
Βρίσκεται πάνω από το παλιό λιμάνι της Μυκόνου, κοντά στη Χώρα του νησιού και
τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και διαθέτει πισίνα γλυκού νερού, καθώς επίσης
παιδική πισίνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και γυμναστήριο
με σάουνα. Τα δωμάτια του έχουν κυκλαδίτικα και μοντέρνα διακοσμητικά στοιχεία
και διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, CD/DVD player. Αρκετά διαθέτουν
μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.
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Για να δείτε τη Ρόδο
αυτό το Πάσχα σας
προσφέρουμε
-Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας
πτήσεις και εξασφαλισμένες θέσεις
-Διαμονή σε ξενοδοχεία κοντά στη
χώρα σε προνομιακές τιμές
-Εφόσον
επιθυμείτε
ενοικίαση
αυτοκινήτου
με
παραλαβήπαράδοση στο αεροδρόμιο της
Ρόδου
-Πρόγραμμα ξεναγήσεων
-Ταξιδιωτική ασφάλιση

Ρόδος

4&5 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΟΔΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και αναχώρηση με απευθείας πτήση. Άφιξη στο αεροδρόμιο Διαγόρας και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με το νησί Δείπνο στο ξενοδοχείο

2η ημέρα: ΡΟΔΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - Μ.Παρασκεύη)
Ελεύθερη ημέρα για να περιηγηθείτε στην πόλη της Ρόδου και για μία επίσκεψη στην πραγματικά πλούσια αγορά του νησιού. το βράδυ μπορείτε να
παρακολουθήσετε την ακολουθία του επιταφίου στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγιάς Φανερωμένης λίγα μόλις μέτρα από το Rodos Palace, ή στην παλιά
πόλη, στην εκκλησία του Αγ.Φανουρίου, όπου γίνεται και η περίφημη αναπαράσταση των παθών του Χριστού. Δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΛΙΝΔΟΣ (Μ.Σάββατο)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης, όπου θα θαυμάσουμε το γραφικό Μανδράκι, το εντυπωσιακό ενυδρείο, το μοναδικό πανόραμα της
Ρόδου και τον λόφο του Μόντε Σμίθ και θα περπατήσουμε στη παλαιά μεσαιωνική πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το κάστρο του μεγάλου
Μαγίστρου και την περίφημη οδό των ιπποτών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Λίνδο με την επιβλητική της ακρόπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας Φανερωμένης λίγα μέτρα από το ξενοδοχείο RODOS PALACE ή στην
όμορφη εκκλησία του Ευαγγελισμού, στη πλατεία του δημαρχείου. Αργότερα ακολουθεί Εορταστικό δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου.
Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΡΟΔΟΣ (Κυριακή του Πάσχα)
Πρόγευμα και στη συνέχεια η ημέρα είναι στη διάθεση σας για το πασχαλινό γλέντι, με πλούσια εδέσματα όπως παραδοσιακό αρνί στη σούβλα, καθώς επίσης
και άφθονο κρασί Απολάυστε το παραδοσιακό γλέντι με την συνοδεία ζωντανής μουσικής από τοπικά συγκροτήματα. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

5η ημέρα: ΡΟΔΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Δευτέρα του Πάσχα)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δυτική πλευρά του νησιού, όπου θα περιηγηθούμε στο γραφικό μοναστήρι στη Φιλέρημο. Μετά θα καταλήξουμε στην
μοναδική για την ομορφιά της, κοιλάδα των Πεταλούδων. Απολαύστε τον περίπατο σας στο μοναδικό αυτό χώρο αναπαραγωγής και χαρείτε το μεγαλείο
της φύσης. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με απευθείας πτήση.

RHODOS PALACE 5*
Σε ένα πανέμορφο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, το πολυτελές Rodos Palace προσφέρει πολυτελείς ανέσεις, όπως 3 εξωτερικές πισίνες, 5 εστιατόρια, μπαρ και
lounge. Τα 14 γραφικά οικοδομικά τετράγωνα, που αποτελούνται από σουίτες με κήπο, είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρο το θέρετρο. Με άφθονο χώρο
και εξαιρετικό design, είναι ιδανικά για ζευγάρια και οικογένειες που αναζητούν απομόνωση και ποικίλες πολυτελείς ανέσεις, όπως ιδιωτική πισίνα. Δίπλα
στο Rodos Palace Hotel Tower βρίσκεται η Πτέρυγα Executive VIP. Οι δύο αυτοί χώροι προσφέρουν καταλύματα που συνδυάζουν καλαίσθητη διακόσμηση,
υπερσύγχρονο εξοπλισμό και όμορφη θέα στη θάλασσα. Οι επισκέπτες του Rodos Palace μπορούν να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία εστιατορίων,
υπαίθριων και κλειστών, που σερβίρουν εξαιρετική ελληνική και ευρωπαϊκή κουζίνα. Σε μικρή απόσταση από το θέρετρο μπορείτε να επιδοθείτε σε
δραστηριότητες, όπως ιππασία, γκολφ σε επαγγελματικό γήπεδο 18 οπών και ιστιοπλοΐα. Απέχει μόλις 500μ. από τη μεγάλη, αμμώδη παραλία της Ιαλυσού,
ενώ η άψογα διατηρημένη Παλιά Πόλη της Ρόδου βρίσκεται πολύ κοντά με το αυτοκίνητο.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ RODOS PALACE

- Μ. Παρασκευή: Πλούσιο μπουφέ δείπνο µε νηστίσιµα και όχι μόνο!!
- Μ. Σάββατο: Κόκκινα αυγά, λαμπάδες, τσουρέκια και αναστάσιµο παραδοσιακό δείπνο με συνοδεία µουσικής.
- Κυριακή του Πάσχα: Ευχηθείτε με ουζάκι και μεζεδάκια που θα προσφέρονται κατά το σούβλισμα με άφθονο γλέντι και χορό μέχρι αργά
Ελάτε να γιορτάσουμε την Πασχαλιά ψήνοντας αρνιά δίπλα στις πισίνες
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πασχαλινό Γλέντι με τον Αντώνη Σιγανό, την ορχήστρα του και πολλές εκπλήξεις!!!

Απευθείας Πτήσεις

Για να δείτε την
Ικαρία αυτό το Πάσχα
σας προσφέρουμε
-Αεροπορικά
εισιτήρια
με
απευθείας
πτήσεις
και
εξασφαλισμένες θέσεις
-Διαμονή σε ξενοδοχεία κοντά
στη χώρα σε προνομιακές
τιμές
-Εφόσον επιθυμείτε ενοικίαση
αυτοκινήτου
με
παραλαβήπαράδοση στο αεροδρόμιο
της Ικαρίας
-Ταξιδιωτική ασφάλιση

Η Ικαρία γνωστή και ως το νησί των ανατροπών και της μακροζωίας
είναι ένας μοναδικός προορισμός . Η φιλοξενία και η απλότητα
των ντόπιων θα σας κερδίσουν από την πρώτη στιγμή και θα
σας κάνουν να μπείτε και σεις στην ιδιαίτερη αυτή ατμόσφαιρα
που επικρατεί στο νησί . Εκτός από τις πανέμορφες παραλίες
και τα γραφικά χωριά της την περίοδο του Πάσχα έχετε την
δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα παρακάτω έθιμα του νησιού
.Το σημαντικότερο Πασχαλινό έθιμο είναι ο Σωρός στα χωριά
του Αγίου Κηρύκου, ή ο Αφανός, παραλλαγή που υπάρχει στο
Καραβόσταμο. Σε αυτά τα έθιμα, κάθε χωριό φτιάχνει έναν σωρό
από ξύλα, στον οποίο βάζει φωτιά την ώρα της ανάστασης. Υπάρχει
ένας ανταγωνισμός μεταξύ των χωριών σχετικά με το ποιο θα βάλει
τη μεγαλύτερη φωτιά. Έτσι τις προηγούμενες μέρες, εκτός από
το μάζεμα του σωρού, υπάρχει και το φύλαγμα, αφού οι κάτοικοι
του ενός χωριού προσπαθούν να κάψουν τον σωρό του άλλου.
Αντίστοιχα στο Καραβόσταμο, το χωριό χωρίζεται σε πάνω και κάτω
μεριά, και ο ανταγωνισμός για τον μεγαλύτερο αφανό υπάρχει
μέσα στο ίδιο χωριό. Στα χωριά Χριστό και Γλαρέδο του Αγίου
Κηρύκου, υπάρχουν τα αντίλαμπρα και το κάψιμο του Ιούδα. Οι
κάτοικοι των χωριών φτιάχουν ένα ομοίωμα του Ιούδα, το οποίο
καίνε στην εκκλησία του ενός από τα δύο χωριών (εναλλάξ κάθε
χρονιά), ενώ ακολουθεί ένας “πόλεμος” από κροτίδες.

4 ημέρες
26/4

Ικαρία

KARRAS STAR HOTEL 3*
Χτισμένο αμφιθεατρικά στην περιοχή Αυλάκι σε κομβικό σημείο για την εξερεύνηση του νησιού το Karras Star Hotel σας προσφέρει όλες τις ανέσεις, απέχει
42χλμ από το αεροδρόμιο. Διαθέτει γήπεδο τένις, παιδική χαρά, αίθουσα πρωινού και πισίνα με μπαρ. Είναι κοντά στην παραλίες Μεσακτή, Αρμενιστή, Νάς
και απέχει μόλις 7χλμ από τον Εύδηλο. Ιδανική επιλογή αν θέλεις να χαλαρώσεις στην πισίνα με θέα τη θάλασσα ή να εξερευνήσεις το πανέμορφο νησί
της Ικαρίας.

CAVOS BAY HOTEL 3*
Χτισμένο σε σημείο που σου κόβει την ανάσα, πάνω στα βράχια στην φημισμένη περιοχή Αρμενιστής, απέχει 43χλμ από το αεροδρόμιο. Βρίσκεται πολύ
κοντά στο κέντρο του χωριού καθώς και σε πολύ κοντινή απόσταση από τις παραλίες Μεσακτή και Νας. Διαθέτει πισίνα ενηλίκων και παιδική πισίνα με
θέα την θάλασσα, αίθουσα πρωινού, αίθουσα παιχνιδιών, Wi-Fi και καφέ-μπαρ. Εξαιρετική επιλογή σε σύγκριση ποιότητας τιμής.
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Απευθείας Πτήσεις

Χίος

Αρκετό καιρό πριν το Πάσχα οι ρουκέτες ετοιμάζονται στο Βροντάδο,
για να πάρουν θέση, το βράδυ της Ανάστασης, για τον πιο δυναμικό
ρουκετοπόλεμο!
Οι αμέτρητες εκκλησιές, τα βυζαντινά μοναστήρια και τα ξωκλήσια
ενισχύουν τη θρησκευτική ατμόσφαιρα και το κατανυκτικό πνεύμα των
ημερών.
Τη Μεγάλη Παρασκευή οι Επιτάφιοι στολίζονται μεγαλόπρεπα από τα
κορίτσια, η περιφορά τους γίνεται με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και
συνοδεύονται από φλογισμένους φανούς που φωτίζουν τον ουρανό αλλά
και τις καρδιές μας. Στη Χώρα οι Επιτάφιοι των μεγάλων εκκλησιών
συναντιούνται στην κεντρική πλατεία, σ’ ένα θέαμα μοναδικό.
Με ιδιαίτερη παράδοση στη μαγειρική τέχνη, οι νοικοκυρές της Χίου
ετοιμάζουν αυτές τις γιορτινές μέρες εφτάζυμα ψωμιά, κουλούρια με
μαστίχα και πασπαλισμένα με ζάχαρη, αφράτα τσουρέκια και την «κούτσα»
(κούκλα από ζύμη κουλουριών με ένα αυγό κόκκινο στο μέτωπο).
Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου την παράσταση κλέβει ο ρουκετοπόλεμος
στο Βροντάδο. Την ώρα που οι καμπάνες θα σημάνουν χαρμόσυνα την
Ανάσταση, από τις εκκλησίες του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της
Ερυθιανής στο Βροντάδο εκτοξεύονται ρουκέτες και πυροτεχνήματα με
στόχο ο ένας την ενορία του άλλου. Θέαμα μοναδικό, ξεχωριστό στην
ανοιξιάτικη νύχτα. Κι όταν ο «πόλεμος» τελειώσει, χωρίς… νικητές και
νικημένους, έρχεται η ώρα του φιλιού της αγάπης, του τσουγκρίσματος
των αυγών και του γλεντιού της παρέας.
Το Πάσχα στη μυροβόλο Χίο είναι αξέχαστη εμπειρία, που αξίζει να τη
ζήσετε!
Φεύγοντας από τη Χίο, θα πάρουμε μαζί μας μαστίχα, ούζο, λικέρ
μαστίχα και εξαιρετικά γλυκά κουταλιού (καταπληκτικό το φιστίκι).

4&5 ημέρες
25/4
&26/4

Πυργί

Για να δείτε τη Χίο αυτό το Πάσχα
σας προσφέρουμε
-Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις και
εξασφαλισμένες θέσεις
-Διαμονή σε ξενοδοχεία κοντά στη χώρα σε προνομιακές
τιμές
-Εφόσον επιθυμείτε ενοικίαση αυτοκινήτου με παραλαβήπαράδοση στο αεροδρόμιο της Χίου
-Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου μας
-Ταξιδιωτική ασφάλιση

CHANDRIS 4*
Ξενοδοχείο 4 αστέρων στην πόλη της Χίου, χτισμένο ακριβώς στο
λιμάνι. Διαθέτει πισίνα, pool bar, εστιατόριο. Τα δωμάτια διαθέτουν
κλιματισμό, τηλεόραση, μουσική, mini bar, στεγνωτήρα μαλλιών.

AEGEAN DREAM 4*
Βρίσκεται στην παραλία του Καρφά. Διαθέτει πισίνα, bar, εστιατόριο,
κήπο και spa. Τα δίχωρα διαμερίσματα διαθέτουν εξοπλισμένη
κουζίνα, κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα
μαλλιών και μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα.

GRECIAN CASTLE 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις δέκα λεπτά από το κέντρο της Χίο,
πάνω στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο. Διαθέτει
πισίνα, εστιατόριο με παραδοσιακή και διεθνή κουζίνα, αίθουσα
δεξιώσεων και μπαρ. Τα δωμάτια διαθέτουν mini-bar, ψύξη-θέρμανση,
ραδιόφωνο, δορυφορική τηλεόραση και τηλέφωνο.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Τα Χανιά είναι ένας ιδανικός πασχαλινός προορισμός. Η παλιά πόλη προσφέρει το ρομαντικό σκηνικό, που τόσο αρμόζει στην ξεχωριστή
αυτή γιορτή. Το πλήθος των αξιόλογων μονών και παλαιών εκκλησιών της ευρύτερης περιοχής προσφέρουν πολλές και εξαιρετικές επιλογές
συμμετοχής στις ατμοσφαιρικές ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας. Η πλούσια σε φυσικές και πολιτιστικές ομορφιές ενδοχώρα προσφέρει
θαυμάσιες διεξόδους σύντομων εκδρομών. Και φυσικά το τουριστικό φορτίο είναι σε πιο ανθρώπινα μέτρα, σε σύγκριση με την θερινή
περίοδο, επιτρέποντας στον επισκέπτη να χαρεί καλύτερα την μοναδική αυτή πόλη.
Το κρητικό γλέντι και το κρητικό τραπέζι δεν χρειάζονται εισαγωγή. Αυτές τις μέρες στα Χανιά δικαιώνεται η φήμη τους με το παραπάνω. Μια
αρχοντική πόλη που γνωρίζει να τιμά με αρχοντιά την μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. Ίσως η καλύτερη στιγμή να επισκεφθεί κανείς τα Χανιά.
Ιδιαίτερες στιγμές της περιόδου, έξω από την πόλη είναι:
Το παραδοσιακό υπαίθριο παζάρι των Βουκολιών Κισάμου, που γίνεται κάθε Μ. Παρασκευή, είναι η τελευταία μεγάλη ζωοπανήγυρηεμποροπανήγυρη που σώζεται στην Κρήτη και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλο το νησί. Ανάλογα παζάρια στήνονται στις Βρύσες και το
Καστέλι.
Η Δευτέρα του Πάσχα, γιορτή του Αγίου Γεωγίου, στην Ασή Γωνιά, όπου τελείται ένα μοναδικό έθιμο. Οι βοσκοί οδηγούν τα κοπάδια στην
εκκλησία του Αϊ-Γιώργη, αρμέγουν τα ζώα και όταν τελειώσουν, ο ιερέας τα ευλογεί και τα ραντίζει με αγιασμό. Το γάλα μοιράζεται στους
πιστούς και μετά την θεία λειτουργία ακολουθεί ένα αυθεντικό, κρητικό, παραδοσιακό γλέντι.
Η Παρασκευή της Διακαινησίμου, της Ζωοδόχου Πηγής, όπου πανηγυρίζει η Πατριαρχική Μονή Χρυσοπηγής, κόσμημα των Χανίων, και
συγκεντρώνει χιλιάδες πιστών.

Χανιά

Για να δείτε τη Χανιά αυτό το Πάσχα σας προσφέρουμε

4&5 ημέρες
25/4 &
26/4

-Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις και εξασφαλισμένες θέσεις
-Διαμονή σε ξενοδοχεία κοντά στη χώρα σε προνομιακές τιμές
-Εφόσον επιθυμείτε ενοικίαση αυτοκινήτου με παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο της
Χανίων
-Ταξιδιωτική ασφάλιση

ELIA BETTOLO 3*
Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Χανίων, στην πίσω πλευρά της Ιεράς Μητροπόλεως, σε μια από τις πιο «ζωντανές» συνοικίες . Η θέση του
αποτελεί την ιδανική αφετερία για επίσκεψη με τα πόδια σε όλα τα αξιοθέατα της παλιάς πόλης (Ενετικό Λιμάνι, Δημοτική Αγορά, Αρχαιολογικό μουσείο,
Δημοτική πινακοθήκη, Εβραϊκή συναγωγή) Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα
ασφαλείας και καφετιέρα για espresso.

CRETAN DREAM ROYAL 5*
Χτισμένο στην είσοδο της μαγευτικής παραλίας του Σταλού, 6 χλμ από την πόλη των Χανίων το Cretan Dream Royal διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά
που θα του χαρίσουν μια παντοτινή θέση στην καρδιά σας. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις ενός ξενοδοχείου 5*, όπως πισίνα, εστιατόρια, bar, pool
bar, παιδική χαρά. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρέαν Wi-Fi.

IOLIDA BEACH HOTEL 5*
Το ανακαινισμένο Iolida Beach βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας Μαρίνας, σε ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά θέρετρα της βόρειας Κρήτης, το οποίο
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι γεμάτο ζωή, προσφέροντας στους επισκέπτες ποιοτικές επιλογές για φαγητό, ποτό και αναψυχή. Το παραθαλάσσιο
ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια αριστοκρατική τοποθεσία μπροστά στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, με εκπληκτική θέα στη θάλασσα. Αποτελείται από
δύο κτίρια με σύγχρονη και εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική. Είναι μια ιδανική επιλογή για ζευγάρια και οικογένειες που αναζητούν ένα γαλήνιο, κομψό και
υπερσύγχρονο φιλόξενο περιβάλλον σε συνδυασμό με μια διακριτική πολυτέλεια και φινέτσα για τις διακοπές τους. Ταυτόχρονα, η θέση του - από το
κεντρικό, βόρειο οδικό δίκτυο της Κρήτης - την καθιστά ιδανική αφετηρία για εκδρομές και εκδρομές σε όλο το νησί με το απαραίτητο για τις διακοπές
στην Κρήτη ΙΧ (δωρεάν parking). Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi.
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Πάτμος

6 ημέρες
26/4

Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
Το Πάσχα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία στην Πάτμο. Από την Κυριακή των Βαΐων, ο στολισμός των εκκλησιών, το γιορτινό τραπέζι
και οι θρησκευτικές παραδόσεις, εντάσσουν τον επισκέπτη στο πασχαλινό κλίμα.
Τη Μεγάλη Παρασκευή, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, γίνεται η αναπαράσταση της αποκαθήλωσης και το βράδυ της
ίδιας ημέρας οι επιτάφιοι από τις εκκλησίες του νησιού περνούν μέσα από τα καλντερίμια και συναντιούνται στις κεντρικές πλατείες
της Χώρας και της Σκάλας.
Η Ανάσταση γιορτάζεται βέβαια με ιδιαίτερη λαμπρότητα στο μοναστηριακό συγκρότημα του νησιού, αλλά και στο γυναικείο μοναστήρι
του Ευαγγελισμού έξω από τη Χώρα, ενώ την Κυριακή του Πάσχα, το απόγευμα, στο Μοναστήρι της Πάτμου γίνεται η δεύτερη
Ανάσταση κατά την οποία το Ευαγγέλιο διαβάζεται στα Ιταλικά, τα Γαλλικά, τα Ρώσικα, τα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Σέρβικα, αλλά
και στα Αρχαία Ομηρικά Ελληνικά και α
πό τον ηγούμενο μοιράζονται κόκκινα αυγά στους πιστούς.
Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για τους θρησκευτικούς εορτασμούς του Πάσχα, από ένα νησί με μεγάλη και ιδιαίτερη θρησκευτική
παράδοση.

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΑΜΟΣ

4η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>. Έλεγχος και πτήση για ΣΑΜΟ.
Άφιξη και μεταφορά στην πολη της Σαμου (Βαθύ), σύντομη περιήγηση και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε την
λειτουργια των δωδεκα ευαγγελιων. Διανυκτερευση.

Ελεύθερος χρόνος και το μεσημέρι φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα
με μουσική (προαιρετικά). Επίσκεψη, στο Μοναστήρι του Αγ. Ιωαννη του
Θεολόγου, όπου στις 3 το απόγευμα γίνεται η 2η Ανάσταση κατά την οποία
το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο διαβάζεται σε επτά γλώσσες και από τον ηγούμενο
μοιράζονται κόκκινα αυγά στους πιστούς. Το απογευμα αναχώρηση για το
Γροικο οπου θα δούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής του Κάβου, του
17ου αιώνα. Ο Γροικος είναι ένας παραλιακός οικισμός σε μικρή κοιλάδα 5
χιλ. Νοτιοδυτικά από τη Χώρα. Συνεχίζουμε για το πολύ εύφορο χωριό τον
Κάμπο. Εδώ βρίσκονται οι εκκλησίες της Παναγιάς του Απόλλου και του
Γερανού. Επίσης θα επισκεφτούμε την Βορειότερη παραλία την Λάμπη με
τα χρωματιστά βότσαλα.Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση

2η ημέρα: ΣΑΜΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ
Μετα το πρωινο,ελευθερος χρονος στην πολη της Σαμου. Το μεσημέρι
αναχώρηση για το Πυθαγορειο απο οπου θα αναχωρησουμε με το πλοίο για
την ΠΑΤΜΟ. Άφιξη στην Πάτμο και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του επιταφίου στο λιμάνι της Σκάλας,
όπου συναντιούνται οι επιτάφιοι από τις δυο ενορίες και γίνεται πανηγυρική
τελετουργία. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ - ΣΑΜΟΣ
3η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Θα ξεκινήσουμε απο το
‘’Σπήλαιο της Αποκάλυψης’’, όπου εδώ έγραψε ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος
την ‘Αποκάλυψη’ όταν έφτασε το 95 εξόριστος του Ρωμαίου αυτοκράτορα
Δομιτιανού. Η Πατμιάδα σχολή βρίσκεται πίσω από το μοναστήρι, ιδρύθηκε
το 1713, λειτούργησε σαν εκκλησιαστική σχολή και υπήρξε κέντρο των
υπόδουλων Ελλήνων. Θα συνεχίσουμε στη Νοτιοδυτική πλευρά της χώρας
στην ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου που κτίστηκε από τον
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ Νικηφόρο Κρήτα το 1613. Η συλλογή των εικόνων της Μονής
χρονολογείται από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα. Μεταξύ των πιο πρόσφατων
εικόνων της Μονής συγκαταλέγονται μερικές φιλοτεχνημένες από την
μακαριστή αδελφή Ολυμπιάδα, η οποία μαθήτευσε πλάι στον φημισμένο
αγιογράφο Φώτη Κόντογλου. Μετά θα επισκευτούμε την πρωτεύουσα του
νησιού την Χώρα με τα κάτασπρα σπίτια, τις μικρές εκκλησίες, τα στενά
δρομάκια, τα πεζούλια, τις πλατείες με θέα στο Αιγαίο που αγκαλιάζουν τον
περίβολο του καστρομοναστηριού, Στην κορυφή του νησιού υψώνεται το
μεγαλόπρεπο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου το οποίο υπάγεται
στο πατριαρχείο Κων/πόλης. Το Μοναστήρι ιδρύθηκε το 1607 από τον
Πάτμιο ιερομόναχο Παρθένιο Παγκώστα. Επισκεψη στη Μονή της Ζοωδόχου
Πήγής.Απογευμα ελευθερο.Το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης
λειτουργίας στη Σκάλα, στην ενορία του Αγίου Νικολάου ή την Ενορία του
Αγίου Γιάννη (Αναστάσιμο δείπνο σε ταβέρνα, προαιρετικά). Διανυκτέρευση.

BYZANCE 2*plus
Σε βολική τοποθεσία στο χωριό της Σκάλας, το Byzance Hotel απέχει 100μ. από το
λιμάνι της Πάτμου και 200μ. από την κοντινότερη παραλία. Τα δωμάτια διαθέτουν
κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών δωρεάν Wi-Fi και μπαλκόνι.

Πρωινό. Στη συνέχεια μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα πάρουμε το πλοίο για τη
ΣΑΜΟ. Άφιξη στη ΣΑΜΟ (Πυθαγόρειο). Ξεναγηση στο Πυθαγόρειο,στο Ηραιον
και στην πόλη της Σάμου(Βαθυ). Η διαδρομή μας αρχιζει από το Πυθαγορείο,
όπου θα δούμε το φημισμένο Ευπαλίνειο Όρυγμα, την αρχαία σήραγγα που
αναφέρεται από τον Ηρόδοτο και ως Αμφίστομο Όρυγμα. Είναι ένα από
τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του αρχαίου κόσμου, η κατασκευή του οποίου
ξεκίνησε το 550 π.Χ., διήρκησε 10 χρόνια και είναι μήκους 1036 μέτρα. Στην
πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο υδραγωγείο, που διασχίζει όλο το Όρος
Κάστρο και έφερνε νερό από την πηγή Αγιάδες, για να εξασφαλίσει τον
εφοδιασμό της πόλης. Επίσκεψη στο πρότυπο Αρχαιολογικό Μουσείο και
στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος στην πόλη, για να θαυμάσουμε το άγαλμα
του Πυθαγόρα που δεσπόζει στο λιμάνι, το παλιό Βυζαντινό Κάστρο, τον
Πύργο του στρατηγού Λυκούργου Λογοθέτη, τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης
του Σωτήρα, ο οποίος οικοδομήθηκε το 1831 από τον Λογοθέτη και άλλους
αρχηγούς του νησιού, εκπληρώνοντας τάμα μετά την νικηφόρα ναυμαχία
της Μυκάλης το 1824.Συνεχίζοντας θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι Αγίας
Ζώνης. Kαταληγουμε στην πολη της Σαμου. Τακτοποιηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: ΣΑΜΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρόγευμα.Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Σάμου. Έλεγχος και πτήση για
Θεσ/νικη.

EFFIE 2* plus
Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία στη Σκάλα και απέχει 200μ από το λιμανι. Διαθέτει
εστιατόριο, cafe-bar, snack-bar, parking. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό,
τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι.

4&5 ημέρες

4 ημέρες

25/4
&26/4

26/4

Μυτιλήνη Λήμνος
Λαμπρή με άρωμα γλυκάνισου
Αρκούν η μυρωδιά του γλυκάνισου στον αέρα, το πρωινό φως
του Απρίλη στη Βερειά- τη γειτονιά του ζωγράφου Θεόφιλου- η
μέθη οικειότητας που επικρατεί στα ουζερί και στα μικρά γλέντια
που στήνονται με πολύ λίγα πράγματα πλάι στο κύμα. Βοηθούν
και τα πανέμορφα αρχοντικά στους ηλιόλουστους δρόμους
της Σουράδας, αλλά και ο φωτισμένος τρούλος του Αγίου
Θεράποντα που στέλνει σήματα μορς στους επιβαίνοντες των
πλοίων που φτάνουν βράδυ στο νησί. Αλλά βεβαίως έχουν και
τα έθιμα το μερτικό τους. Στη Μυτιλήνη, με την ολοκλήρωση της
περιφοράς των Επιταφίων, οι πιστοί παίρνουν τα λουλούδια,γιατί
πιστεύουν πως κλεμμένα έχουν πιο θαυματουργές ιδιότητες.
Τα Χριστολούλουδα, όπως τα ονομάζουν, τα φυλάνε για καλό.
Τα κάνουν φυλαχτά και με αυτά γαληνεύουν τη θάλασσα όσοι
ταξιδεύουν. Τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά την ολονυχτια που
έχει προηγηθεί για τον στολισμό των Επιταφίων, στις εκκλησίες
της πόλης αλλά και στα γύρω μοναστήρια, είναι τόσο πυκνός
ο αέρας από τις άπειρες δεήσεις και τις προσευχές όσων
έρχονται για να ζητήσουν ένα θαύμα, που επηρεάζεσαι ακόμα
κι αν δεν πιστεύεις

Λαμπρή στο λουλουδιασμένο νησί του βορείου Αιγαίου
σημαίνει φυσικά κόκκινα αβγά αλλά και λαμπροκουλούρες
που φουρνίζουν παραδοσιακά οι γυναίκες τη Μεγάλη Πέμπτη,
στολίζοντας τη ζύμη σαν εργόχειρο με περίτεχνα κεντίδια.
Σημαίνει Πίτα του Χριστού στην εκκλησία του Κοντιά το απόγευμα
της Μεγάλης Παρασκευής, όταν προσφέρουν στο εκκλησίασμα
κομματάκια από ψωμί ζυμωμένο με μυρωδικά και βουτηγμένο
σε λημνιό κόκκινο γλυκό κρασί. Σημαίνει ακόμη προσκύνημα
σε πολλές εκκλησίες για να δοθούν τα εύσημα στον καλύτερα
στολισμένο Επιτάφιο.
Στις εκκλησιές του νησιού θα ζήσετε τη νύχτα της Ανάστασης
το έθιμο της «Αγάπης», όταν οι συγχωριανοί ξεχνούν τις
διαφορές τους, χαιρετιούνται κι ανταλλάσσουν μεταξύ τους φιλιά
συγχώρεσης, αλλά και με τον παπά. Ανήμερα της Λαμπρής
γευτείτε στο πασχαλινό τραπέζι το παραδοσιακό αρνί ή κατσίκι
γεμιστό με συκωτάκια, ρύζι, σταφίδες, αμύγδαλα και ψημένο
στο φούρνο.

EVGATIS 3*
Βρίσκεται στην παραλια Εβγατης σε μία ήρεμη τοποθεσία 6χμ από τη
Μύρινα. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, bar, beach bar, δωρεάν Wi-Fi, parking. Τα
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο και μπαλκόνι
με θέα στη θάλασσα. Εξαιρετική περίπτωση σύγκρισης ποιότητας-τιμής.

ELYSION BOUTIQUE
Βρίσκεται στην Μυτιλήνη. Διαθέτει πισίνες εστιατόριο, μπαρ, γήπεδα, θαλάσσια σπορ
και παιδική χαρά. Τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, κλιματισμό, safe box, ψυγείο,
μπαλκόνι, ράδιο και στεγνωτήρα μαλλιών.

DIAMANTIDIS HOTEL 4*

HELIOTROPE BOUTIQUE 4*
Βρίσκεται στην παραλία της Βαρειας 3,5 χλμ από τη Μυτιλήνη. Διαθέτει
πισίνες, υδρομασάζ, εστιατόρια, μπαρς, pool bar, snack bar, αίθουσα
παιχνιδιών, δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση,
τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, δωρεάν Wi-Fi,
μπαλκόνι η βεράντα. Πολύ καλό ξενοδοχείο σε ιδανική περιοχή (κοντά στην
πόλη) για όμορφες διακοπές και εξορμήσεις για τη γνωριμία του νησιού.

Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην πόλη της Μύρινας, σε απόσταση
350μ. από την παραλία του Ρωμέικου Γιαλού και σε μικρή απόσταση με τα
πόδια από την κεντρική αγορά. Προσφέρει εστιατόριο, σνακ μπαρ, δωρεάν
Wi-Fi, πισίνα και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του
περιλαμβάνουν μπαλκόνι και προσφέρουν θέα στην πόλη και το κάστρο της
Μύρινας. Είναι ευρύχωρα και εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, μικρό
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν internet. Η καλύτερη επιλογή για
διαμονή στη Μύρινα.
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4 ημέρες
26/4
Νυδρί

Βασιλική

Λευκάδα

Ένας παράδεισος χρωμάτων, ήχων και αρωμάτων,
που δεν μπορεί ούτε η πιο ευφάνταστη παλέτα να
αποδώσει, συνδυάζει στο τοπίο μαγικές εικόνες και
σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει!

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΛΕΥΚΑΔΑ

3η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 07.00. Ακολουθώντας την Εγνατία
οδό προς το Ιόνιο δια μέσου Γρεβενών, Μετσόβου, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και
κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, φτάνουμε στην Λευκάδα. Μια πόλη η
οποία μοιράζεται το ίδιο πανέμορφο περιβάλλον του Ιόνιου με τα υπόλοιπα
νησιά, αλλά με ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η πρόσβαση
από την γειτονική Αιτωλοακαρνανία γίνεται οδικώς και το νησί δεν έχει
να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ακτοπλοΐας. Τακτοποιούμαστε στο
ξενοδοχείο και έπειτα ο χρόνος μας είναι ελεύθερος να περπατήσουμε στα
δρομάκια της όμορφης πόλης και να παρακολουθήσουμε την περιφορά του
Επιταφίου. Στη χώρα (κάθε εκκλησία έχει τον επιτάφιό της, το ιερό Κουβούκλιο),
κάθε ναός βγάζει τον επιτάφιό του στη συνοικία του και μόνο αυτός της
Μητρόπολης καταλήγει συνοδεία των επισήμων και της Φιλαρμονικής, αφού
διασχίσει την αγορά, στην κεντρική πλατεία. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια
στο ξενοδοχείο.

Πρόγευμα και αναχώρηση για προσκύνημα στην πολιούχο του νησιού Κυρά
Φανερωμένη. Θα επισκεφθούμε την δυτική πλευρά του νησιού, μια διαδρομή
που αποκαλύπτει την παλαιοντολογική «κοσμογονία» της δυτικής Λευκάδας,
την προϊστορία των φοβερών εγκατακρημνίσεων, που σχημάτισαν τους
απότομους βράχους, την απύθμενη βαθυγάλανη απεραντοσύνη του Ιονίου
αλλά και τις πιο όμορφες και ξακουστές σε όλο τον κόσμο παραλίες του
νησιού. Κατά την διαδρομή μας θα κάνουμε στάση στο χωριό του Αγίου
Νικήτα, που έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Η θάλασσα που
απλώνεται μπροστά του έχει κρυστάλλινη διαύγεια με θέα το πανέμορφο
χωριό. Ένα χωριό που διαθέτει θάλασσα, φαγητό, διασκέδαση. Ύστερα από
μια σύντομη παραμονή για καφέ και ξεκούραση συνεχίζουμε την βόλτα μας
μέχρι να συναντήσουμε το χωριό Εξάνθεια. Τα σπίτια της είναι αμφιθεατρικά
χτισμένα και θεωρείται πως η θέση που βρίσκεται κατοικήθηκε από τη
Βυζαντινή Εποχή. Θα κάνουμε μια στάση για να ανεβούμε μέχρι την παλιά
εκκλησία του Αγίου Στεφάνου με το ενδιαφέρον εξωτερικό καμπαναριό και
το προαύλιο που χαρίζει θαυμάσια θέα σε κάθε επισκέπτη. Ο ναός έχει φθαρεί
από τους σεισμούς και έχει ξανακτιστεί. Στο τέμπλο υπάρχει η ημερομηνία
1850. Θα επιστρέψουμε στην χώρα για το μεσημεριανό μας παραδοσιακό
γεύμα και στη συνέχεια ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος το απόγευμα για τις
τελευταίες μας βόλτες στο νησί.

2η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πρόγευμα και περιήγηση στην πόλη. Θα συναντήσουμε μια εορταστική
ατμόσφαιρα με την Φιλαρμονική να βγαίνει από νωρίς παίζοντας εμβατήρια
και δίνοντας το σύνθημα στις νοικοκυρές να «ρίξουν το κομμάτι», ένα πήλινο
εύθραυστο αγγείο, που με το πέσιμό του θα κάνει μεγάλο κρότο για να σπάσει
το πένθος της Μεγάλης Εβδομάδας ή -κατά άλλους- για να σκοτώσει τον
Ιούδα που πρόδωσε τον Ιησού. Θα επισκεφτούμε το Λαογραφικό Μουσείο, την
Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο φωνογράφων το όποιο είναι ατομική συλλογή
και περιλαμβάνει ενθυμήματα της ρομαντικής Λευκάδος. Αναχωρούμε
για το Νυδρί από όπου με πλοιάριο και εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, θα
ξεναγηθούμε και θα θαυμάσουμε τα πανέμορφα Πριγκιποννήσια, την Μαδουρή
με το νεοκλασικό αρχοντικό του Βαλαωρίτη και τον Σκορπιό του Ωνάση.
Αναχώρηση για την πανέμορφη Βασιλική, το τρίτο πιο τουριστικό θέρετρο
του νησιού. Η περιοχή δικαίως τραβάει σαν μαγνήτης του τουρίστες, καθώς
οι ακρογιαλιές της είναι πεντακάθαρες και το πράσινο φτάνει σχεδόν μέχρι
τα γραφικά σπιτάκια του λιμανιού. Διαθέτει το προνόμιο να δροσίζεται από
ρεύματα που την καθιστούν μία από τις καλύτερες θάλασσες στον κόσμο
για wind surfing. Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση και καφέ και επιστροφή στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη
λειτουργία και στη συνέχεια δείπνο με την πατροπαράδοτη Μαγειρίτσα.

4η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΠΕΡΑΜΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Θα κάνουμε
μια πρώτη στάση στα Σύβοτα, ένα από τα κυριότερα παραθαλάσσια
θέρετρα της Ηπείρου, με μεγάλο πλήθος τουριστών κατά τη διάρκεια
της θερινής περιόδου, όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για περιήγηση. Ο
οικισμός των Συβότων είναι χτισμένος σε έναν μικρό κόλπο στον οποίο
βρίσκονται διάσπαρτες διάφορες νησίδες με παραλίες με κρυστάλλινα
νερά και πράσινο ως τη θάλασσα χαρακτηρίζοντάς τα ως σπάνιας
φυσικής ομορφιάς τοποθεσία. Συνεχίζοντας τον δρόμο της επιστροφής
μας επισκεπτόμαστε το Μουσείο Βρέλη, με τα κέρινα ομοιώματα και στη
συνέχεια το σπήλαιο του Περάματος με τους χιλιόχρονους σταλακτίτες και
σταλαγμίτες. Αναχώρηση για Μέτσοβο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα,
και παίρνοντας πλέον τον δρόμο της Εγνατίας οδού, φθάνουμε αργά το
βράδυ στην πόλη μας.

SANTA MAURA HOTEL
Στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από την παραλία. Έχει ανακαινιστεί δύο φόρες σεβόμενοι πάντα τον χαρακτήρα και την ταυτότητα
του κτιρίου , με σκοπό την άνετη και ευχάριστη διαμονή. Με διαφορετική διαρρύθμιση σε κάθε δωμάτιο, προσφέρει την δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Στο
αίθριο μπορείτε να απολαύσετε ένα γευστικό πρωινό με επιλεγμένα τοπικά προϊόντα. Διαθέτει επίσης κήπο και δωρεάν wi-fi σε όλο το κτίριο. Τα δωμάτιά του περιλαμβάνουν
κεντρικό κλιματισμό A/C, δορυφορική τηλεόραση, mini bar, δωρεάν wi-fi, στεγνωτήρα μαλλιών στο μπάνιο.

PIROFANI HOTEL
Βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στον πεζόδρομο της κεντρικής αγοράς της Λευκάδας σε απόσταση 30μ. από τη λιμνοθάλασσα. Τα άνετα δωμάτιά του, πρόσφατα
ανακαινισμένα προσφέρουν μια αίσθηση πολυτέλειας με την όμορφη διακόσμηση. Διαθέτουν δωρεάν wi-fi, μπάνιο με ντουζιέρα, τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, ψυγείο,
σεσουάρ, ηχομόνωση, σίδερο ρούχων, καφετιέρα.

Πάσχα στην

Κέρκυρα
4&5 ημέρες
25/4
&26/4

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ

3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - CORFU BY NIGHT

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση με
ενδιάμεσες στάσεις για την Ηγουμενίτσα από όπου θα πάρουμε το
πλοίο για το νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα μεταβούμε στην κεντρική
πλατεία της Κέρκυρας, την περίφημη “Σπιανάδα”. Είναι η ώρα της
περιφοράς του Επιταφίου όπου η παρουσία των Φιλαρμονικών και
των Χορωδιών δίνει μια άλλη διάσταση στην πένθιμη μέρα. Έως
τις 9 το βράδυ, η κάθε εκκλησία περιφέρει τον δικό της Επιτάφιο
συνοδευόμενος από μπάντα και χορωδία. Στις 9 το βράδυ γίνεται
η περιφορά του μεγαλοπρεπούς επιταφίου της Μητρόπολης με
όλες τις φιλαρμονικές και χορωδίες της πόλης να καταλήγουν
στην κεντρική πλατεία. Θα έχουμε χρόνο για μια ωραία βόλτα στα
γραφικά στενά της πόλης και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο.

Πρόγευμα και αναχώρηση για την μαγευτική Παλαιοκαστρίτσα, την πιο γνωστή
παραλία της Κέρκυρας, από την εποχή της Αγγλικής προστασίας, με ένα συνδυασμό
από απότομους βράχους, γραφικούς όρμους, σπηλιές και ελαιώνες. Θα επισκεφθούμε
το μοναστήρι της Παναγίας, κτισμένο το 13ο αιώνα και την κορυφή του λόφου, απ’
όπου θα θαυμάσουμε τα νησιά Σκελούδι και Κολύβρι. Μεγάλη εντύπωση προκαλούν
οι αγιογραφίες, η έκθεση Βυζαντινών εικόνων, καθώς και τα οστά μιας γιγαντιαίας
φάλαινας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα μας βρεί πάλι στην κεντρική
πλατεία, αυτή τη φορά χωρίς εκδηλώσεις και πλήθος κόσμου για να απολαύσουμε
την βόλτα μας πιο άνετα. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επισκευτείτε το ναό του
Αγ. Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού. Η πόλη της Κέρκυρας έχει αρκετά καφέ,
εστιατόρια, bar, clubs και αυτή είναι μια πολύ καλή στιγμή για να τα γνωρίσετε. Ο
συνοδός μας είναι μαζί σας για να σας καθοδηγήσει και να αξιοποιήσετε το χρόνο
σας με τον τρόπο που επιθυμείτε. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της παλιάς
πόλης, δοκιμάστε τοπικές παραδοσιακές γεύσεις και απολαύστε την υπέροχη θέα
στη θάλασσα και στο παλιό φρούριο.

2η ημέρα: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε
την ημέρα μας με μια ακόμα επίσκεψη στην πλατεία Σπιανάδα,
αυτή τη φορά για να δούμε ένα από τα πιο φημισμένα έθιμα του
νησιού στις 11πμ την «πρώτη Ανάσταση» με επίκεντρο το περίφημο
«Λιστόν» στην παλιά πόλη, όπου πέφτουν από τα μπαλκόνια οι
“μπότηδες”, στάμνες γεμάτες με νερό. Την ατμόσφαιρα φορτίζουν
ακόμη περισσότερο οι φιλαρμονικές που δίνουν ένα μοναδικό
ύφος στην πόλη. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια περιήγηση όπου θα
δούμε το παλιό και το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο, το Μνημείο του
Aρμοστή Douglas, το Mon Repo, το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας
κ.α. Ακολουθεί επίσκεψη στο Φλωρεντιανού ρυθμού Αχίλλειο,
χτισμένο από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ, μία από
τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και ίσως το
σημαντικότερο αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα του νησιού. Κλείνουμε
την σημερινή ημέρα με το μαγευτικό Κανόνι, απ’ όπου ο επισκέπτης
μπορεί να απολαύσει την υπέροχη θέα ή να επισκευτεί το μοναδικό
Ποντικονήσι με το Μοναστήρι της Παναγίας των Βλαχερνών. Ώρα
για ξεκούραση γιατί το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση
στην κεντρική πλατεία, με πυροτεχνήματα που συνθέτουν ένα
φαντασμαγορικό θέαμα.

4η ημέρα: ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ - ΚΑΣΣΙΟΠΗ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ «ΠΑΞΟΙ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΠΑΞΟΣ»
Σήμερα σας έχουμε 2 προτάσεις.
Η πρώτη είναι να μας ακολουθήσετε σε μια εκδρομή στο Βόρειο μέρος του νησιού.
Θα περάσουμε από τα χωριά Δασσιά, Ύψος και Μπαρμπάτι και θα φτασουμε στην
ιστορική Κασσιοπη απέναντι από τα Aλβανικά παράλια. Kατά τους ρωμαϊκούς
χρόνους στην Kασσιόπη υπήρχε ιερό του Διός, απ’ τα ερείπια του οποίου χτίστηκε
η εκκλησία της Παναγίας της Kασσωπίτρας. Χρόνος ελεύθερος στο γραφικο λιμάνι
και επιστροφη στο ξενοδοχείο.
Η δεύτερη μας πρόταση (εφόσον ο καιρός το επιτρέπει) είναι μια προαιρετική
θαλάσσια εκδρομή σε δύο από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Μόλις 8 ναυτικά
μίλια από την Κέρκυρα ανακαλύψτε την σπάνια ομορφιά των νησιών Παξοί-Αντίπαξοι
και τις γαλάζιες σπηλιές.

5η ημέρα: ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ - ΛΕΥΚΙΜΜΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Έφτασε και η τελευταία αλλά εξίσου ωραία ημέρα μας. Θα πάρουμε ένα καλο
πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα γνωρίσουμε το νότιο μέρος του Νησιού. Θα
επισκεφθούμε το χωριό Μπενίτσες γνωστό καλοκαιρινό θέρετρο όπου βρίσκεται
το μουσείο θαλάσσης. Συνεχίζουμε για τα Μωραίτικα και τη Λευκίμμη από όπου
θα πάρουμε το πλοίο της επιστροφής. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα
Ιωάννινα. Χρόνος στην υπέροχη περιοχή μπροστά στη λίμνη για να απολαύσετε το
υπέροχο τοπίο. Επιστροφή στην πόλη μας.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.
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Κέρκυρα
Family & Relax
Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για οικογένειες. Απολαύστε την
Κέρκυρα στα καλύτερά της, δείτε τα σημαντικά αξιοθέατα, χαρίστε
όμορφες αναμνήσεις και γνωρίστε νέους φίλους, εσείς και τα
παιδιά σας. Ταξιδέψτε ξέγνοιαστα, με συνοδεία ειδικού παιδαγωγού
και καθημερινές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εκδρομής και
εντός του ξενοδοχείου.

4 ημέρες
26/4

Μαζί σας συνοδός εκδρομής, τοπικός ξεναγός και ειδική παιδαγωγός
Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων
Ειδικές εκδηλώσεις στο ξενοδοχείο για μικρούς και μεγάλους
2 ξενοδοχεία με οικογενειακά δωμάτια
Ιππασία στο βουνό
Μουσείο θαλάσσης
Ιππασία

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και
αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την Ηγουμενίτσα
από όπου θα πάρουμε το πλοίο για το νησί των Φαιάκων,
την Κέρκυρα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Τους
μικρούς μας φίλους περιμένουν κάποιες εκπλήξεις στην
αίθουσα παιχνιδιών. Το απόγευμα, μετά από ένα νηστίσιμο
δείπνο, θα μεταβούμε στην κεντρική πλατεία της Κέρκυρας,
την περίφημη “Σπιανάδα”. Είναι η ώρα της περιφοράς του
Επιταφίου όπου η παρουσία των Φιλαρμονικών και των
Χορωδιών δίνει μια άλλη διάσταση στην πένθιμη μέρα. Έως
τις 9 το βράδυ, η κάθε εκκλησία περιφέρει τον δικό της
Επιτάφιο συνοδευόμενος από μπάντα και χορωδία. Στις 9
το βράδυ γίνεται η περιφορά του μεγαλοπρεπούς επιταφίου
της Μητρόπολης με όλες τις φιλαρμονικές και χορωδίες της
πόλης να καταλήγουν στην κεντρική πλατεία. Θα έχουμε
χρόνο για μια ωραία βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης και
θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟ
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και θα
ξεκινήσουμε την ημέρα μας με μια ακόμα επίσκεψη στην
πλατεία Σπιανάδα, αυτή τη φορά για να δούμε ένα από τα πιο
φημισμένα έθιμα του νησιού στις 11πμ την «πρώτη Ανάσταση»
με επίκεντρο το περίφημο «Λιστόν» στην παλιά πόλη, όπου
πέφτουν από τα μπαλκόνια οι “μπότηδες”, στάμνες γεμάτες
με νερό. Την ατμόσφαιρα φορτίζουν ακόμη περισσότερο οι
φιλαρμονικές που δίνουν ένα μοναδικό ύφος στην πόλη. Στη
συνέχεια θα κάνουμε μια περιήγηση όπου θα δούμε το παλιό
και το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο, το Μνημείο του αρμοστή
Douglas, το Mon Repo, το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας κ.α.
Ακολουθεί επίσκεψη στο Φλωρεντιανού ρυθμού Αχίλλειο,
χτισμένο από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ, μία
από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και
ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα του νησιού.
Κλείνουμε την σημερινή ημέρα με το μαγευτικό Κανόνι, απ’
όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την υπέροχη θέα ή
να επισκεφτεί το μοναδικό Ποντικονήσι με το Μοναστήρι της
Παναγίας των Βλαχερνών. Ήρθε η ώρα για ξεκούραση γιατί
το βράδυ είναι η Ανάσταση..για τους μικρούς μας φίλους που
δεν χρειάζονται ξεκούραση η παιδαγωγός μας έχει ετοιμάσει
πολύ ωραία πράγματα στην αίθουσα παιχνιδιών. Το βράδυ θα
παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στην κεντρική πλατεία,
με πυροτεχνήματα που συνθέτουν ένα φαντασμαγορικό
θέαμα.

3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΙΠΠΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχώρηση για την
μαγευτική Παλαιοκαστρίτσα, την πιο γνωστή παραλία της
Κέρκυρας, από την εποχή της Αγγλικής προστασίας, με ένα
συνδυασμό από απότομους βράχους, γραφικούς όρμους,
σπηλιές και ελαιώνες. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της
Παναγίας, κτισμένο το 13ο αιώνα και την κορυφή του λόφου,
απ’ όπου θα θαυμάσουμε τα νησιά Σκελούδι και Κολύβρι.
Μεγάλη εντύπωση προκαλούν οι αγιογραφίες, η έκθεση
Βυζαντινών εικόνων, τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας
αλλά και η υπέροχη θέα. Για όσους επιθυμούν υπάρχει μια
ωραία δραστηριότητα για μικρούς και μεγάλους, ιππασία στο
βουνό σε ένα όμορφο ανοιξιάτικο τοπίο. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο γιατί μας περιμένει το παραδοσιακό Πασχαλινό
γεύμα. Το απόγευμα θα μας βρεί πάλι στην κεντρική πλατεία,
αυτή τη φορά χωρίς εκδηλώσεις και πλήθος κόσμου για να
απολαύσουμε την βόλτα μας πιο άνετα. Όσοι επιθυμείτε
μπορείτε να επισκεφτείτε το ναό του Αγ. Σπυρίδωνα,
προστάτη του νησιού. Η πόλη της Κέρκυρας έχει αρκετά
καταστήματα, καφέ, εστιατόρια και αυτή είναι μια πολύ καλή
στιγμή για να τα γνωρίσετε. Ο συνοδός μας είναι μαζί σας
για να σας καθοδηγήσει και να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με
τον τρόπο που επιθυμείτε. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια
της παλιάς πόλης, δοκιμάστε τοπικές παραδοσιακές γεύσεις
και απολαύστε την υπέροχη θέα στη θάλασσα και στο παλιό
φρούριο.

4η ημέρα: ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ - ΛΕΥΚΙΜΜΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Έφτασε και η τελευταία αλλά εξίσου ωραία ημέρα μας.
Θα πάρουμε ένα καλο πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα
γνωρίσουμε το νότιο μέρος του Νησιού. Θα επισκεφθούμε
το χωριό Μπενίτσες γνωστό καλοκαιρινό θέρετρο όπου
βρίσκεται το μουσείο θαλάσσης. Συνεχίζουμε για τα
Μωραίτικα και τη Λευκίμμη από όπου θα πάρουμε το πλοίο
της επιστροφής. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα
Ιωάννινα. Χρόνος στην υπέροχη περιοχή μπροστά στη λίμνη
για να απολαύσετε το υπέροχο τοπίο. Επιστροφή στην πόλη
μας.

BINTZAN INN 3* (Γαστούρι, 10 χλμ από την πόλη)
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια ήσυχη και μαγευτική τοποθεσία περικυκλωμένο από κήπους και πράσινο και ειδικεύεται για περπάτημα και οικογενειακές
διακοπές.   Εύκολα προσβάσιμο, μόλις 7 χλμ από την πόλη στην περιοχή Γαστούρι στο κέντρο του νησιού αποτελεί ιδανική αφετηρία για να εξερευνήσετε το
όμορφο νησί της Κέρκυρας. Αποτελείται από 5 κτήρια Κερκυραϊκής αρχιτεκτονικής και διαθέτει πισίνα, παρκινκ, κήπο, παιδική χαρά, μπαρ, γυμναστήριο, σάουνα,
τζακούζι, γήπεδο μπάσκετ και τέννις, δωμάτιο με πιγκ-πογκ και μπιλιάρδο και πολυτελές λόμπι. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, κεντρική θέρμανση,
τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, μουσική, χρηματοκιβώτιο και μπαλκόνι. Για την περίοδο του Πάσχα το ξενοδοχείο έχει ετοιμάσει ειδικά εορταστικά προγράμματα
γευμάτων-δείπνων.

HELLINIS 3* (Πόλη - Κανόνι)
Το Hellinis Hotel βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας στην περιοχή Κανόνι, 600μ. από την παραλία και 300μ. από το Παλάτι του Μον Ρεπό. Διαθέτει 90 δωμάτια
διακοσμημένα με γήινα χρώματα, τα οποία έχουν δάπεδο με πλακάκι και περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, μπαλκόνι και έχουν θέα
στην πισίνα ή στην θάλασσα. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στον όμορφο κήπο ή στο μπαρ της πισίνας που σερβίρει ποτά και καφέ μέχρι αργά το βράδυ.
Το εστιατόριο του ξενοδοχείου σερβίρει ελληνική κουζίνα. Η πισίνα έχει ένα ρηχό τμήμα για παιδιά και υπάρχει επίσης παιδική χαρά. Στους κοινόχρηστους χώρους
παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κέρκυρας βρίσκεται στα 2,5χλμ., ενώ το ξενοδοχείο διαθέτει δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Για την φετινή
περίοδο του Πάσχα μπορείτε να έχετε διαμονή με πρωινό ή να επιλεξετε το πακέτο των εορταστικών δείπνων.

FAMILY LIFE KERKYRA GOLF 4* (Κέρκυρα - Αλυκές)
Κτισμένο μέσα σε πανέμορφα διαμορφωμένους κήπους και αντίκρυ στην ήρεμη θάλασσα της Μεσογείου, το πολυβραβευμένο και ένα από τα καλύτερα all inclusive
ξενοδοχείο 4 αστέρων, σας προσκαλεί να περάσετε αξέχαστες διακοπές. Μέσα σε 95 στρέμματα πρασίνου και σε έναν κόσμο κομψότητας, δοκιμάστε όλες τις
ανέσεις που παρέχει, από τους χώρους για ιδιωτικές συναντήσεις ως τα κομψά του δωμάτια, εστιατόρια και μπαρ. Το 2013 ανακαινίστηκαν πλήρως όλα τα δωμάτια
και δημιουργήθηκε μια νέα πισίνα με διάφορα χαρακτηριστικά σπα. Διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και παιδικές
εγκαταστάσεις. Τα δωμάτια κομψά και μοντέρνα, διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα. Είναι φωτεινά και ευρύχωρα και περιλαμβάνουν δωρεάν ασύρματη
σύνδεση, μπαλκόνι/βεράντα, δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, ψυγειάκι, στεγνωτήρας μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, δυνατότητα παρασκευής καφέ & τσαγιού.
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ARITI GRAND

4* (Πόλη - Κανόνι)

Ένα μοντέρνο τετράστερο ξενοδοχείο πόλεως που επεκτείνεται αμφιθεατρικά στον ιστορικό λόφο του Κανονιού με μοναδική θέα, απέναντι από το φημισμένο
Ποντικονήσι, μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κέρκυρας. Πρόσφατα ανακαινισμένο αποτελεί ιδανικό προορισμό για γνωριμία με το φημισμένο Κερκυραϊκό
Πάσχα. Το ARITI GRAND περιβάλλεται από κήπους 4 στρεμμάτων και διαθέτει 156 ευρύχωρα δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με ιδιώτικο μπαλκόνι με εξαιρετική θέα
είτε στη λιμνοθάλασσα του ιονίου είτε σε δασώδη λόφο, αυτόνομη ψύξη- θέρμανση, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, σεσουάρ, εξοπλισμό μπάνιου και δωρεάν wifi.
Στο ξενοδοχείο θα βρείτε λόμπυ, μπαρ, πισίνα, σαλόνι, εστιατόριο, θυρίδες ασφαλείας και πάρκινκ.

IONIAN PARK 4*
To ξενοδοχείο Ιonian Park πρόσφατα ανακαινισμένο, βρίσκεται στην περιοχή Γουβιά στα 8χλμ βόρεια από την πόλη της Κέρκυρας. Περιβάλλεται από όμορφα
διαμορφωμένους κήπους σε απόσταση 300 μ. από το κέντρο και την παραλία Γουβιών. Τα δωμάτια είναι είναι καλόγουστα επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα
με ατομικό μπαλκόνι.Υπάρχουν οικογενειακά δωμάτια με κουκέτα για τα παιδιά έως 8ετών. Διαθέτει 2 εστιατόρια, το Liston που προσφέρει γεύμα/δείπνο σε μπουφέ
και το Kantouni με διεθνή κουζίνα. Τα μπαρ Kefi, Nafsika και Nautica pool bar είναι στη διάθεσή σας. Η μεγάλη πισίνα περιτριγυρίζεται από έναν καταπράσινο κήπο
με πλούσια βλάστηση. Υπάρχει δωρέαν ιδιωτικός χώρος πάρκινκ. Για την φετινή περίοδο του Πάσχα το ξενοδοχείο έχει ετοιμάσει ειδικό πρόγραμμα γευμάτων/
δείπνων με Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με μουσική. Είναι ιδανικό και για οικογένειες όχι μόνο γιατί διαθέτει family rooms, αλλά γιατί έχει και μεγάλους
εξωτερικούς χώρους.

BELLA VISTA 2* plus
Είναι κτισμένο σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία, δίπλα στη θάλασσα, στο χωριό Μπενίτσες και απέχει 12 χλμ από την πόλη. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική
τηλεόραση, ψυγείο, δωρεάν πρόσβαση στο internet και μπαλκόνι ή βεράντα.

Ζάκυνθος
“Το Φιόρο του Λεβάντε”
4 ημέρες
26/4
Nέο
ανανεωμένο
πλήρες
πρόγραμμα

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ & ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για
την Κυλλήνη με απαραίτητες στάσεις καθ’ οδόν. Επιβίβαση στο
πλοίο για Ζάκυνθο, άφιξη στο νησί και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Εκεί μας περιμένει ένα πλούσιο νηστίσιμο δείπνο. Το βράδυ της
Μεγάλης Παρασκευής στη Ζάκυνθο είναι ιδιαίτερο. Σε όλους τους
Ιερούς Ναούς η Ακολουθία του Επιτάφιου γίνεται κανονικά. Στην
πόλη όμως στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των
Ξένων αυτό δεν γίνεται! Η Ακολουθία αυτή, σύμφωνα με παμπάλαιο
τοπικό έθιμο, δεν γίνεται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής αλλά
τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου και συγκεκριμένα
στις 2.00 το πρωί. Στις 4.00 περίπου το πρωί γίνεται η έξοδος
του χρυσωμένου και ξυλόγλυπτου Επιταφίου, ενώ χιλιάδες κόσμου
παρακολουθούν τις μοναδικές αυτές στιγμές. Είναι η εμπειρία που
πραγματικά αξίζει να παρακολουθήσετε! Ο ωραιότατος ύμνος “Τον
κύριο υμνείτε...”, τονισμένος στην Ζακυνθινή εκκλησιαστική μουσική
και που ψάλλεται από όλους, η ξακουστή “Gloria”, το ¨κομμάτι”
(Πρώτη Ανάσταση) και το σπάσιμο των πήλινων σταμνών από
τις νοικοκυρές όλων των σπιτιών που διαδραματίζονται κατά την
Πρώτη Ανάσταση, θα σας εντυπωσιάσουν. Ακόμα ένα παμπάλαιο
έθιμο που θα δούμε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου είναι οι
“Μάντζιες”, η αλλαγή ή “κλοπή” των επιγραφών των καταστημάτων
που στο τέλος συγκεντρώνονται στην είσοδο του Δημαρχείου. Το
ξενοδοχείο “μας περιμένει” για πρωινό και λίγη ξεκούραση γιατί
έπεται μια πραγματικά υπέροχη ημέρα!

2η ημέρα: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ - ΝΑΥΑΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ - SUNSET - COOKING CLASS - ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ - ΛΑΓΑΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ
Αναχώρηση (λίγο πιο αργά!) για την βόρεια πλευρά του νησιού και
το παραθαλάσσιο χωριό του Αγ. Νικολάου, όπου θα έχουμε χρόνο
για προαιρετική μίνι κρουαζιέρα 1 ώρας, στις φημισμένες Γαλάζιες
Σπηλιές. Οι Γαλάζιες Σπηλιές έχουν πάρει το όνομά τους από το
χρώμα του νερού που είναι πολύ έντονο και αντανακλάται στους
τοίχους των σπηλιών. Ανακαλύφθηκαν το 1897 και κάθε χρόνο
προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες. Αποτελούνται από διαδοχικούς
θαλάμους που καταλήγουν στην Μεγάλη και τη Μικρή Σπηλιά.
Θα συνεχίσουμε με μια όμορφη πανοραμική διαδρομή μέχρι την
παραλία του Ναυαγίου. Θα σταματήσουμε σε ένα σημείο από το
οποίο μπορούμε να απολαύσουμε την μοναδική θέα της παραλίας
από ψηλά και να βγούμε φωτογραφίες. Επόμενη μας στάση η Μονή
της Παναγίας της Αναφωνήτριας, γνωστή για δύο λόγους. Ο πρώτος
είναι ότι η παράδοση θέλει την εικόνα της Θεοτόκου να έχει έρθει με
θαυματουργό τρόπο στο μοναστήρι από την Κωνσταντινούπολη
αμέσως μετά την άλωση. Ο δεύτερος λόγος είναι επειδή συνδέεται
με τον βίο του προστάτη του νησιού Αγίου Διονυσίου. Συνεχίζουμε,
περνώντας από τα χωριά Μαριές και Έξω χώρα και φτάνουμε στην
περιοχή Κάμπι. Εκεί θα σταματήσουμε σε ένα εστιατόριο με υπέροχη
θέα (Sunset), όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό ή καφέ. Οι ιδιοκτήτες
θα προσφέρουν και ένα μάθημα τοπικής μαγειρικής για εσάς που
θέλετε να δοκιμάζετε νέες γεύσεις. Στη συνέχεια διερχόμαστε από
το χωριό Μαχαιράδο όπου θα επισκεφτούμε την εκκλησία των
Αγίων Μαύρας και Τιμοθέου μια από τις ομορφότερες εκκλησίες
του νησιού, αλλά και σημαντικό τόπο προσκυνήματος. Τελευταίο
πέρασμα για σήμερα ο Λαγανάς, το μέρος που κάθε καλοκαίρι
νεαροί τουρίστες από κάθε μεριά του πλανήτη, μετατρέπουν
σε ένα ξέφρενο πάρτυ! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα
παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Ακολουθία στην κεντρική
πλατεία Αγίου Μάρκου. Η βραδιά συνεχίζεται στο ξενοδοχείο με
Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα.

Ναυάγιο
3η ημέρα: ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ - ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΠΟΧΑΛΗ - ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ - ΦΑΡΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΕΡΙΟΥ -

Σήμερα η μέρα μας θα είναι λίγο πιο χαλαρή! Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και ξεκινάμε
τη μέρα μας με επίσκεψη στον ξακουστό λόφο του Στράνη πάνω από την πόλη της
Ζακύνθου, εκεί όπου ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον Εθνικό μας Ύμνο και
τους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Στη συνέχεια θα πάμε σε μια από τις παλαιότερες
γειτονιές της Ζακύνθου την αριστοκρατική Μπόχαλη. Μια περιοχή κατάφυτη από
ελαιόδεντρα και πεύκα, η οποία βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο της πόλης. Η θέα
είναι μαγευτική καθώς μπορούμε να θαυμάσουμε από ψηλά όχι μόνο την πόλη
αλλά και το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, το λιμάνι, το Αργάσι και τον κόλπο του
Λαγανά. Θα κάνουμε και μια επίσκεψη στο βενετσιάνικο κάστρο το οποίο έχει μεγάλη
ιστορική σημασία καθώς στο εσωτερικό του τα χρόνια της Ενετοκρατίας υπήρχε η
πρωτεύουσα του νησιού. Θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε την περιήγησή μας με
τον Φάρο Κεριού. Εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη σημαία στον κόσμο η οποία είναι ορατή
από απόσταση 20 χιλιομέτρων! Επάξια κρατάει μια θέση στο βιβλίο Guinness και έχει
ακόμα και δική της ιστοσελίδα! Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο γιατί μας περιμένει
ένα παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με μουσική. Λίγη ξεκούραση θα χρειαστεί γιατί το
συγκεκριμένο απόγευμα στην πόλη είναι μοναδικό, κοσμοπολίτικο με πλήθος κόσμου.
Ανεπιφύλακτα σας προτείνουμε να αφεθείτε στην ρομαντική ατμόσφαιρα και την
νυχτερινή ζωή της γραφικής πόλης.

4η ημέρα: ΚΥΛΛΗΝΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν..
κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι της Ζακύνθου από όπου θα πάρουμε το πλοίο που
θα μας μεταφέρει πίσω στην Κυλλήνη. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και
κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην πόλη μας αργά το απόγευμα.

Λόφος Στράνη
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Το νησί της ποίησης και του τραγουδιού..
Η επίσκεψη στο πανέμορφο αυτό νησί του Ιονίου, γνωστό ως το
«Φιόρο του Λεβάντε», μας μας δίνει την ευκαιρία να κατανοήσουμε
τον λόγο για τον οποίο οι θεοί Άρτεμη και Απόλλωνας επέλεξαν
τη Ζάκυνθο για τις δικές τους διακοπές. Για τα ειδυλλιακά τοπία
μέσα στο πράσινο, τις υπέροχες αμμουδιές, τα καταγάλανα νερά,
τις παραθαλάσσιες σπηλιές, τα μαγικά ηλιοβασιλέματα και το
ήπιο κλίμα της. Κι εσείς θα απολαύσετε σήμερα τη Ζάκυνθο
για τους ίδιους λόγους αλλά και τις καντάδες της, για το φιλόξενο
περιβάλλον της και για τον πολιτισμό της.
Το Πάσχα στη Ζάκυνθο ειναι κάτι μοναδικό.
Έχει ξεχωριστό Τυπικό στις θρησκευτικές τελετές και δικά της
πανάρχαια έθιμα, που οι κάτοικοί της τα σέβονται και τα τηρούν
με μοναδική φροντίδα και ευλάβεια. Το Μεγαλοβδόμαδο στην
Ζάκυνθο αρχίζει το Σάββατο του Λαζάρου όταν στις 11 το πρωί
οι καμπάνες χτυπούν πανηγυρικά και κρεμιέται το «βαγί» σε όλα
τα καμπαναριά της πόλης και των χωριών.
Αυτή η επίσκεψη θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη σας
και θα έχει άρωμα γιασεμιού.

- Καλωσόρισμα με παραδοσιακό ζακυνθινό
μαντολάτο
- Πρωινό σε πλούσιο, εορταστικό και παραδοσιακό
μπουφέ
- Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα
- Καλάθι με αυγά, κουλουράκια και τσουρέκι στο
τραπέζι.
- Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό οβελία φούρνου
και κοκορέτσι, με ζωντανό καλλιτεχνικό πρόγραμμα
- Όλα τα δείπνα είναι σε μπουφέ και περιλαμβάνουν
νηστίσιμα εδέσματα

STRADA MARINA 4* (Πόλη)
Με θέα στο καταγάλανο Ιόνιο πέλαγος, καθώς βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το κεντρικό λιμάνι του νησιού. και πρόσφατα ανακαινισμένο, συνδυάζοντας
τόσο την παράδοση όσο και τις σύγχρονες ανέσεις διαμονής, είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει, προσφέροντάς σας όμορφες διακοπές κατά τη διάρκεια
όλου του χρόνου. Αποτελείται από 112 όμορφα διακοσμημένα δωμάτια τα οποία διαθέτουν ελεγχόμενο κλιματιστικό εξοπλισμό, δορυφορική τηλεόραση,
minibar, τηλέφωνο και άνετο μπάνιο. Κάθε επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τις υπηρεσίες του 24ωρου Room Service καθως και του bar. Η σύγχρονη αίθουσα
του ξενοδοχείου, που φιλοξενεί το πρωινό (μπουφέ), λειτουργεί καθημερινά 7.00 ως 10.00 π.μ. Το Roof Garden αποτελείται από πισίνα, ντουζιέρα και bar.

DIANA PALACE 4* (Αργάσι)
Φανταστείτε ένα τοπίο καταπληκτικής ομορφιάς, περικυκλωμένο από φοινικόδεντρα και έχετε οραματιστεί το ξενοδοχείο Diana Palace. Προσφέρει
οτιδήποτε περιμένετε από ένα σύγχρονο ξενοδοχείο με μια καλαίσθητη πολυτέλεια και έναν μοναδικό προσωπικό χαρακτήρα. Τεσσάρων αστέρων,
σχεδιασμένο με σύγχρονο ύφος διαθέτει 140 δωμάτια, στούντιο και διαμερίσματα. Χαλαρώστε δίπλα στην πισίνα ή στους κήπους, κάτω από τους
φοίνικες και όσο για εκείνους που τους αρέσει η διασκέδαση αρκεί να επισκεφτούν τα κέντρα του Αργασίου. Η προνομιακή θέση του σε μια από τις
ωραιότερες και πιο κοσμοπολίτικες περιοχές της Ζακύνθου, απέχει μόνο 3 χλμ από την πόλη και 50μ από την παραλία. Τα καταστήματα και η νυχτερινή
ζωή βρίσκονται σε μικρή απόσταση με τα πόδια. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, μπάνιο ή ντους και μπαλκόνι
ή βεράντα.

Πάργα-Ακτές Ιονίου
4 ημέρες
26/4
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΑΡΓΑ

3η ημέρα: ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ

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

Πρόγευμα και αναχωρούμε για την κεντρική πλατεία της Πάργας για να
παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις του Δήμου και να διασκεδάσουμε.
Για όσους επιθυμούν, μπορούν προαιρετικά να επισκεφθούν το
γραφικό νησάκι των Παξών, με τακτικές πρωινές αναχωρήσεις από το
λιμάνι της Πάργας. Επιστρέφουμε το μεσημέρι στο ξενοδοχείο για το
Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε για μια διαδρομή όπου
το μάτι χορταίνει το γαλάζιο του Ιονίου και το πράσινο των πεύκων.
Περνάμε την Πέρδικα και μένουμε στα Σύβοτα για καφέ δίπλα στη
θάλασσα, αγναντεύοντας απέναντι την Κέρκυρα. Επιστροφή στην
Πάργα.

2η ημέρα: ΠΑΡΓΑ - ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ - ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - ΣΟΥΛΙ - ΓΛΥΚΗ - RIVER ACTIVITIES
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΣΩΠΗ ΖΑΛΟΓΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ

4η ημέρα: ΠΑΡΓΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

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

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

ΠΑΡΓΑ OLYMPIC 4*
Είναι χτισμένο στην καρδιά της Πάργας σε ήσυχο μέρος, σε απόσταση 250
μέτρων από την παραλία. Το 1997 και το 2005 εντάχθηκε σε ολοκληρωμένα
προγράμματα ανακαίνισης και από τότε ανακαινίζεται συστηματικά. Το
ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσίες τεσσάρων αστέρων και διαμονή υψηλών
προδιαγραφών, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για χαλάρωση και
ηρεμία, διαθέτοντας μπαρ, εστιατόριο και ένα από τα πιο όμορφα roof garden - cocktail bar στην Πάργα, με καταπληκτική θέα στο γραφικό νησάκι της
Πάργας και το βενετσιάνικο κάστρο. Τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα
με εργονομικές ντουλάπες, κεντρικό κλιματισμό, ανεξάρτητη θέρμανση,
mini bar, δορυφορική TV, μουσική, ρολόι & ξυπνητήρι, σταθερό τηλέφωνο,
ασύρματο internet (WiFi), στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι με θέα προς το
βουνό ή τη θάλασσα.

PALATINO 4*
Bρίσκεται στην παλιά πόλη της Πάργας, σε ύψωμα με καπληκτική θέα στη
θάλασσα, το κάστρο και την πόλη. Απέχει σε μικρή απόσταση από το
κάστρο και τα πανέμορφα σοκάκια της πόλης, μόλις 250 μέτρα από το
κέντρο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και δωρεάν Wi-Fi.

87
Ιωάννινα

Πάργα

4 ημέρες
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Άρτα

Λευκάδα

Πανόραμα Ηπείρου - Λευκάδα
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ

3η ημέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ

Αναχωρούμε από τα γραφεία μας στις 07.30 και μέσω Εγνατίας οδού θα
κάνουμε μια πρώτη στάση στα πανέμορφα Ιωάννινα. Θα επισκεφθούμε
αρχικά το σπήλαιο του Περάματος και θα συνεχίσουμε για το κέντρο
της πόλης όπου θα απολαύσουμε τον καφέ μας δίπλα στην πανέμορφη
λίμνη. Επισκεπτόμαστε στη συνέχεια το Μπιζάνι για να δούμε το νέο
Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων (Βρέλλη). Επόμενος σταθμός μας η όμορφη
παραθαλάσσια περιοχή της Πρέβεζας. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση
στα δωμάτια. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Περιφορά του Επιταφίου,
κατά την οποία συγκεντρώνονται οι Επιτάφιοι από όλες τις ενορίες της
πόλης στην κεντρική πλατεία «Ανδρούτσου». Η λειτουργία γίνεται από
τον Δεσπότη της Μητρόπολης και στη συνέχεια κάθε επιτάφιος επιστρέφει
στην ενορία του. Τα κάλαντα της Μεγάλης Παρασκευής, μοναδικό έθιμο
της Πρεβεζας λέγονται συνήθως από σχολικές ομάδες. Ομάδες από αγόρια
και κορίτσια μαυροφορεμένα κρατούν ένα στεφάνι που έχει πλεχθεί με τα
ωραιότερα λουλούδια της εποχής και αυτό κατόπιν αποτίθεται με μεγάλο
σεβασμό είτε στον ΕΠΙΤΑΦΙΟ είτε στον τάφο του πρόσφατα νεκρού της
ενορίας. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.

Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην όμορφη Πρέβεζα. Επίσκεψη στα
αξιοθέατα της πόλης (εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Αθανασίου,
Ενετικό κάστρο, σπίτι Κώστα Καρυωτάκη). Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
το Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα κάνουμε μια επίσκεψη στην πόλη
της Λευκάδας. Θα δούμε το επιβλητικό κάστρο της Αγίας Μαύρας, το
ναό του Αγίου Ιωάννη (εδώ δίδαξε ο Απόστολος Παύλος), το ναό του
Χριστού Παντοκράτορα (στο προαύλιό του βρίσκεται ο τάφος του ποιητή
Βαλαωρίτη) και το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος.

2η ημέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΑΡΤΑ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την παρακολούθηση της Πρώτης Ανάστασης.
Η Πρώτη Ανάσταση γίνεται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Την ώρα της
λειτουργίας σε πολλά μέρη των περιοχών του Ιονίου τηρείται το έθιμο «το
σπάσιμο της στάμνας». Με το σπάσιμο πήλινων αντικειμένων γιορτάζει και
η Πρέβεζα την πρώτη Ανάσταση. Στο Σαϊτάν Παζάρ και την Κεντρική αγορά
της πόλης, δεκάδες συμπολίτες και επισκέπτες γιορτάζουν την Ανάσταση
του Χριστού σπάζοντας πήλινα στο πλακόστρωτο συμβολίζοντας έτσι
τη νίκη της ζωής ενάντια του θανάτου. Στη συνέχεια αναχωρούμε για
την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου την Άρτα, πόλη με σημαντική
βυζαντινή παράδοση. Στην είσοδο της πόλης βρίσκεται το θρυλικό πέτρινο
γεφύρι της Άρτας, σήμα κατατεθέν της πόλης, γνωστό από το ομώνυμο
δημοτικό ποίημα. Στάση για καφέ, περιήγηση στο όμορφο τοπίο και
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ θα επισκεφθούμε την πόλη της
Πρέβεζας για να παρακολουθήσουμε την Ανάσταση και θα επιστρέψουμε
στο ξενοδοχείο για το παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο και την μαγειρίτσα.

4η ημέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΑΡΓΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την μαγευτική Πάργα,
χτισμένη στις πλαγιές ενός βραχώδους λόφου, με το βενετσιάνικο κάστρο
του 1572. Ένας περίπατος μέσα σε αυτή τη μικρή πολίχνη είναι κάτι που
πραγματικά αξίζει κανείς να κάνει. Γοητευμένοι από την Πάργα, παίρνουμε
το δρόμο της επιστροφής. Συνεχίζουμε για το παραδοσιακό Μέτσοβο
όπου θα έχουμε χρόνο να δοκιμάσουμε τις φημισμένες τοπικές γεύσεις, να
κάνουμε μια βόλτα στην κεντρική πλατεία ή να πιούμε καφέ. Το απόγευμα
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε
στην πόλη μας.
Μέτσοβο

POSEIDON BEACH 3*
Το Poseidon Beach Hotel βρίσκεται στη μαγευτική θέση Κανάλι-Καστροσυκιά
Πρέβεζας, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης της Πρέβεζας, Αποτελείται
από 3 ορόφους, ενώ βρίσκεται μέσα στο πράσινο με στολισμένους κήπους,
πολλά λουλούδια και δέντρα. Διαθέτει πισίνα, παιδική πισίνα, εστιατόριο,
μπαρ, παιδική χαρά, ζωολογικό κήπο, χώρο στάθμευσης και πρόσβαση στο
internet. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο,
σεσουάρ, Wi-Fi και βεράντα.

Ναύπλιο

4 ημέρες
26/4

Ναύπλιο-Πόρτο Χέλι
Ύδρα

Θέατρο Επιδαύρου

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ

3η ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

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, φθάνουμε στις
Μυκήνες. Οι «Πολύχρυσες Μυκήνες» αποτελούν ένα από τα
πιο ξακουστά βασίλεια των αρχαίων χρόνων. Ήταν το βασίλειο
του φημισμένου Αγαμέμνονα, αρχιστράτηγου της Τρωικής
εκστρατείας, και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις – κράτη της
Πελοποννήσου. Τα Μυκηναϊκά τείχη αποτελούνται από τεράστιους
ογκόλιθους που προστάτευαν την πόλη από οποιαδήποτε επίθεση
και αποτελούν πρότυπο αρχιτεκτονικής ακόμα και σήμερα. Από
τις ανασκαφές έχουν έρθει στην επιφάνεια πολλά ευρήματα κατά
κύριο λόγο χρυσά (αντιπροσωπευτικό δείγμα το «προσωπείο
του Αγαμέμνονα»), τα οποία φιλοξενούνται στο μουσείο του
αρχαιολογικού χώρου αλλά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.
Θα δούμε την επιβλητική πύλη των Λεόντων και τους θολωτούς
τάφους των Ατρειδών. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς
την περιοχή του Ναυπλίου. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου και θα
απολαύσουμε το νηστίσιμο δείπνο μας.

Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη πρωτεύουσα της
Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα
μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, το σπίτι του, το μνημείο των
Βαυαρών, του Κολοκοτρώνη και των Γάλλων φιλελλήνων. Στη συνέχεια αναχωρούμε
για το Παλαμήδι, το επιβλητικό φρούριο που υψώνεται 216 μέτρα πάνω από την
πόλη του Ναυπλίου, και το οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί ανεβαίνοντας με
αυτοκίνητο από την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και ρομαντικοί φθάνουν
στην κορυφή από τα 999 σκαλιά. Κατασκευάστηκε την περίοδο 1687-1715 από τους
Βενετούς, αφού κατέλαβαν το λόφο στον οποίο βρίσκεται, ύστερα από σφοδρή
μάχη με τους Οθωμανούς, κατά τον Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ο σκοπός ήταν να
αποτελέσει το κύριο αμυντικό στήριγμα του Ναυπλίου, που ήταν η πρωτεύουσα της
Πελοποννήσου. Τότε, θεωρήθηκε μνημείο οχυρωματικής τεχνικής και αποτελείται
από 8 προμαχώνες, τριγυρισμένους με τείχη. Παρόλο που θεωρήθηκε απόρθητο,
κυριεύθηκε σχετικά εύκολα από τους Τούρκους το 1715 στον τελευταίο Βενετότουρκικό Πόλεμο. Ένας από τους προμαχώνες του φρουρίου, ο επονομαζόμενος
«Μιλτιάδης» που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της Επανάστασης Θ.
Κολοκοτρώνη πήρε το όνομα Αρβανιτιά. Στο φρούριο υπάρχει και το ιστορικό
εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέα, κτισμένο από την εποχή των Ενετών. Μπορείτε
στη συνέχεια με βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου να κάνετε εξ’ ιδίων μια βόλτα
στο Μπούρτζι, (νησί – φρούριο στα τουρκο-αραβικά), ένα αναπόσπαστο μέρος της
ευρύτερης οχύρωσης της πόλης για πολλούς αιώνες, 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 για
το Πασχαλινό γεύμα, και το απόγευμα θα έχουμε χρόνο να κάνουμε μια βόλτα στην
γραφική παραλία του τουριστικού Τολό.

2η ημέρα: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ
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, 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
μας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση και θα
ακολουθήσει το δείπνο μας με την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα.

4η ημέρα: ΑΣΙΝΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιοχή της Ασίνης,
«παραδοσιακό αρχοντοχώρι» όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν οι κάτοικοί του,
χτισμένο στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού που στην κορυφή του βρίσκεται
το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Επίσης, μπορούμε να θαυμάσουμε την Αρχαία
Ακρόπολη, τους Μυκηναϊκούς τάφους στη Νεκρόπολη της Μπαρμπούνας και
διάφορες άλλες εκκλησίες. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την Επίδαυρο,
ιστορική πόλη, κτισμένη στους πρόποδες των ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο.
Θα επισκεφθούμε το Αρχαίο θέατρο και το αρχαιολογικό μουσείο, και θα συνεχίσουμε
για το Λουτράκι. Ύστερα από μια στάση για ξεκούραση, καφέ και βόλτα στην παραλία
θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.

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

89
Σπήλαιο Δυρού

Μονεμβασιά

5 ημέρες
25/4

Γύρος Πελοποννήσου
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ

3η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΜΑΝΗ

Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί με πρώτο προορισμό τις
Μυκήνες. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Αναχωρούμε στη συνέχεια
για την Αρχαία Επίδαυρο και να θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο. Ιστορική
πόλη του νομού Αργολίδας, κτισμένη στους πρόποδες των ορέων
Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε
ο Ασκληπιός. Η στρατηγική της θέση, αλλά, κυρίως, το Ασκληπιείο
της, συνετέλεσαν, ώστε η πόλη να γνωρίσει πρωτοφανή ανάπτυξη. Οι
κάτοικοί της ασχολούνταν κυρίως με τη ναυτιλία. Βρίσκεται 12 χλμ από
την κωμόπολη της Παλαιάς Επιδαύρου. Επόμενη στάση για καφέ στο
Άργος και άφιξη στο Ναύπλιο. Περιήγηση στην γραφική πόλη, πρωτεύουσα
του νομού Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους,
ανάβαση στο βράχο του Παλαμιδίου με την πανοραμική θέα. Ελεύθερος
χρόνος και συνεχίζουμε για το Τολό. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο και
δείπνο.

Πρωινό και ξεκινάμε για μια πρώτη επίσκεψη στην ερειπωμένη βυζαντινή
καστροπολιτεία Μυστρά, περιήγηση και συνεχίζουμε την επίσκεψή μας στον
Δυρό και τα περίφημα σπήλαιά του, που θεωρούνται ως ένα από τα τρία
ωραιότερα λιμναία σπήλαια της γης. Καταλήγουμε στην θρυλική Μάνη, την
ξερή γη με τους παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από
το Ακρωτήριο Ταίναρο και επάνω. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα προαιρετικά.
Επιστροφή στην Σπάρτη και το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για πατροπαράδοτο Αναστάσιμο δείπνο.

4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση τον Πύργο, την πρωτεύουσα του
νομού Ηλείας, όπου θα κάνουμε μια σύντομη στάση. Συνεχίζουμε για την
Πάτρα και τακτοποιούμαστε στο φημισμένο ξενοδοχείο Astir. Εκεί μας περιμένει
το Πασχαλινό γεύμα. Η υπόλοιπη ημέρα είναι στη διάθεσή σας για μια γνωριμία
με την πόλη.

2η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την μεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη
πόλη της Μονεμβασιάς. Είναι περισσότερο γνωστή από το μεσαιωνικό
φρούριο που αποτελεί στην κυριολεξία μικρή νησίδα που συνδέεται
με γέφυρα σε σχηματιζόμενο λαιμό συνολικού μήκους 400 μέτρων
με τη σημερινή παράλια κατ΄ έναντι πόλη επί της λακωνικής ακτής.
Στα διασωθέντα κτήρια και τις δομές στο κάστρο περιλαμβάνονται
αμυντικές κατασκευές του εξωτερικού κάστρου και αρκετές μικρές
βυζαντινές εκκλησίες. Πολλές από τις οδούς είναι στενές και
κατάλληλες μόνο για τους πεζούς. Το παρωνύμιο της Μονεμβασιάς
είναι «Γιβραλτάρ της ανατολής», επειδή τυγχάνει να είναι σε σμίκρυνση
πανομοιότυπη με τον βράχο του Γιβραλτάρ. Μπαίνοντας στην πόλη
ο κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στη Κεντρική
Πλατεία με το παλαιό κανόνι και την Εκκλησία του Ελκομένου Χριστού.
Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε την μοναδική θέα, την
ομορφιά του τοπίου. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας επισκεπτόμαστε
το Γύθειο, γραφικό λιμάνι, κτισμένο αμφιθεατρικά σε πλαγιά λόφου, με
νησιώτικο χρώμα και καταλήγουμε στην Σπάρτη, την πρωτεύουσα της
Λακωνίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριμία με την
όμορφη πόλη. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.

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

5η ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΕΛΦΟΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχωρούμε μέσω Ρίου για την Ναύπακτο. Συνεχίζουμε για το
όμορφο και γραφικό Γαλαξίδι. Περιήγηση και καταλήγουμε στον αρχαιολογικό
χώρο των Δελφών και το μουσείο. Ξενάγηση και στη συνέχεια παίρνουμε τον
δρόμο της επιστροφής. Μέσω Λάρισας, Τεμπών με στάσεις καθοδόν για καφέ
και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Ναύπακτος

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

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

1η ημέρα: ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ
Αναχώρηση από το γραφεία μας νωρίς το πρωί και με
ενδιάμεση στάση, άφιξη στο λιμάνι του Βόλου από όπου
θα πάρουμε το πλοίο για το νησί του Παπαδιαμάντη, την
πανέμορφη Σκιάθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του
Επιταφίου, που σε αντίθεση με τα περισσότερα μέρη στην
Ελλάδα, η Ακολουθία του Επιταφίου ξεκινά στη 01:00 μετά
τα μεσάνυχτα, ενώ η περιφορά του αρχίζει στις 04:00 το
πρωί. Σε μια κατανυκτική και συγκινητική ατμόσφαιρα, η
λιτανεία θα περάσει από όλα τα καλντερίμια της Χώρας,
ανάμεσα από τα φωταγωγημένα σπίτια. Ένας ντελάλης, ο
«προεξάρχοντας», απαγγέλλει δυνατά τους θρηνητικούς
ψαλμούς, ενώ οι ψάλτες και οι πιστοί ακολουθούν
ψάλλοντας και κρατώντας τα αναμμένα τους κεριά. Όταν
η λιτανεία θα επιστρέψει στην εκκλησία στις πεντέμιση το
πρωί, όλοι θα σταθούν μπροστά στην κλειστή της πόρτα
για την αναπαράσταση της Καθόδου του Κυρίου στον Άδη.
«Άρατε Πύλας!» θα φωνάξει ο πρωτοπρεσβύτερος και θα
σπρώξει δυνατά την πόρτα.

2η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε τη γνωριμία
μας με το καταπράσινο νησί. Με έναν και μοναδικό οικισμό,
αυτόν της Χώρας, όλη η κίνηση είναι συγκεντρωμένη
στα δρομάκια της. Ο κεντρικός πεζόδρομος της οδού
Παπαδιαμάντη, όπου θα περπατήσουμε, ξεκινάει από το
λιμάνι, είναι γεμάτος μικρά μαγαζάκια, μπαρ, καφετέριες
και ταβέρνες. Με ιστορία μακρά και πολυτάραχη, που πάει
πίσω στα αρχαία χρόνια, το νησί έχει να διηγηθεί ιστορίες
από πολλούς κατακτητές, οι οποίοι φεύγοντας άφηναν
πάντα πίσω τους τα πολιτιστικά τους στοιχεία. Κατά την
Τουρκοκρατία το νησί χρησίμευσε για τους θαλασσοπόρους
ως ναυτική βάση. Φυσικό επακόλουθο είναι η αρχιτεκτονική
του νησιού να έχει διαμορφωθεί ανά τους αιώνες
δημιουργώντας ένα μίγμα νησιώτικου στοιχείου που δένει
αρμονικά με Πηλιορείτικα και νεοκλασικά χαρακτηριστικά.
Θα επισκεφθούμε το σπίτι-μουσείο του Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη (1815-1912), έναν από το σπουδαίους λόγιους
του νησιού και κατ’ επέκταση της Ελλάδας. Πρόκειται για
ένα απλό, λιτό οίκημα από πέτρα και ξύλο που παρουσιάζει
όμως αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Στη συνέχεια θα κάνουμε
έναν κοντινό περίπατο στη μικρή χερσόνησο Μπούρτζι,
που χωρίζει το παλιό από το νέο λιμάνι, στην είσοδο του
οποίου βρίσκεται η προτομή του Παπαδιαμάντη, ερείπια
από Ενετικό κάστρο και το παλιό σχολείο του νησιού.
Ήταν το πρώτο δημοτικό που χτίστηκε το 1906, το οποίο
σήμερα λειτουργεί ως Πολιτιστικό Κέντρο και στεγάζει το
πανέμορφο θερινό θέατρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
χρόνος για ξεκούραση. Παρακολούθηση της Ανάστασης,
προαιρετικό δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ ή ΓΥΡΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Πρωινό και αναχώρηση για μια προαιρετική εκδρομή
(εφόσον ο καιρός και τα τοπικά δρομολόγια το
επιτρέπουν) στο γραφικό νησί των Βορείων Σποράδων με
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα κατάλευκα σπιτάκια
και τις πολλές εκκλησίες του, την Σκόπελο. Μέσα στην
Χώρα θα περιπλανηθείτε στα μικρά γραφικά δρομάκια και
ανηφορίζοντας θα καταλήξετε στο Ενετικό Κάστρο που
χρονολογείται από τον 13ο αι. και χτίστηκε από την οικογένεια
των Γκύζη. Κατηφορίζοντας από τα πολλά σκαλοπάτια
θα συναντήσετε πολλά εκκλησάκια, όπως της Ζωοδόχου
Πηγής με τη θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελιστή Λουκά
και του Αρχάγγελου Μιχαήλ με μία εντελώς πρωτότυπη
αρχιτεκτονική. Στη Χώρα θα θαυμάσετε ακόμη το σπίτι
του λογοτέχνη Παύλου Νιρβάνα (δίπλα από την εκκλησία
των Τριών Ιεραρχών), τα εκθέματα του Λαογραφικού
μουσείου αλλά και την υπέροχη αρχιτεκτονική εν γένει
των σπιτιών του οικισμού. Αξίζει επίσης μια επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου, όπου εκτίθεται επίσης
μικρός αριθμός αρχαιολογικών ευρημάτων. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Εναλλακτικά, προτείνουμε να
πραγματοποιήσετε στη Σκιάθο, το γύρο της λίμνης του
Αγίου Γεωργίου, όπου θα δούμε και το ιστορικό εκκλησάκι
του. Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας, με επίσκεψη στη Μονή
Ευαγγελίστριας, θα δούμε το μουσείο το οποίο στεγάζει την
πρωτή Ελληνική σημαία που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα
και το παρασκευαστήριο κρασιού. Εδώ θα έχουμε χρόνο να
πιούμε παραδοσιακό καφέ , να φάμε παραδοσιακά γλυκά
στο καφενεδάκι που έχει το μοναστήρι με θέα τη Σκιάθο και
κλείνοντας θα επισκεφθούμε τη δημοφιλέστερη παραλία
της Σκιάθου, τις περίφημες Κουκουναριές. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας και Προαιρετικό Πασχαλινό γεύμα. Το
απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

Το νησί του Παπαδιαμάντη

4 ημέρες

Σκιάθος

Η Σκιάθος του Α.Παπαδιαμάντη, της Παναγιάς και του Κάστρου, με τα εμπορικά μαγαζιά,
τα πολυτελή εστιατόρια, τα bar, τα club, τα καφέ και τα γραφικά ταβερνάκια και την έντονη
νυχτερινή ζωή εγγυάται αξέχαστες διακοπές στους επισκέπτες της.
Η ιδιαιτερότητα που έχει το Πάσχα στη Σκιάθο βρίσκεται στο Αγιονορείτικο τελετουργικό που
τηρείται σε όλη την ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης. Το νησί καλύπτεται
από ένα πένθιμο πέπλο όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ η επιτάφιος ακολουθία τελείται τα
ξημερώματα του Σαββάτου, ακολουθώντας τα ωράρια του Αγίου Όρους.
Η ατμόσφαιρα στο νησί δημιουργεί αίσθημα κατάνυξης, καθώς ο Επιτάφιος κατεβαίνει τα στενά
της πόλης, ο τελάλης απαγγέλλει τους θρηνητικούς ψαλμούς και όλοι οι κατοίκοι ακολουθούν
ή παρακολουθούν από τα φωτισμένα σπίτια τους. Η ακολουθία ολοκληρώνεται το χάραμα στην
εκκλησία των Τριών Ιεραρχών με την αναπαράσταση από τους ιερείς της ”εις Άδου Καθόδου”.
Το Μεγάλο Σάββατο, μαζί με την Ανάσταση, πραγματοποιούνται και όλες οι ετοιμασίες για τα
εορταστικά έθιμα της Κυριακής.

4η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα στην Χώρα. Επιβίβαση στο πλοίο,
άφιξη στο λιμάνι του Βόλου, όπου θα μας παραλάβει το λεωφορείο μας για ξεκινήσουμε το
δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ με τις καλύτερες εντυπωσεις.

MELTEMI BOUTIQUE HOTEL
Το ξενοδοχείο Μελτέμι είναι ένας εκπληκτικός χώρος, πρόσφατα ανακαινισμένος και
έτοιμος να σας υποδεχτεί, προσφέροντας αληθινή νησιώτικη φιλοξενία. Με θέα στα
γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου και μόλις λίγα βήματα μακριά από την περίφημη οδό
Παπαδιαμάντη, αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο δεσμεύεται να κλέψει την καρδιά σας.
Ανακαλύψτε την αληθινή ομορφιά της Σκιάθου, το μουσείο του Παπαδιαμάντη και τις
καταπράσινες αμμώδεις παραλίες του νησιού, με ορμητήριο το ξενοδοχείο Μελτέμι.

MARLTON HOTEL 2*
Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της Σκιάθου στην κεντρική οδό Παπαδιαμάντη, μόλις
300 μ. από το λιμάνι. Διαθέτει δωμάτια με κλιματισμό, μπαλκόνι, τηλεόραση, ψυγείο και
δωρεάν Wi-fi. Μπορείτε να χαλαρώσετε στο χώρο γύρω από την εξωτερική πισίνα. Όλη
την ημέρα το σνακ μπαρ προσφέρει ελαφρά γεύματα και ποτά. Υπάρχει η δυνατότητα
εορταστικών γευμάτων

ARETOUSA 2*
Το Aretousa Hotel βρίσκεται στην καρδιά της Σκιάθου σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από
το Λιμάνι της Σκιάθου και την παραλία. Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου διατίθεται
δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι, κλιματισμό και δορυφορική τηλεόραση. Το
ξενοδοχείο απέχει λιγότερο από 5 λεπτά με τα πόδια από καταστήματα, ταβέρνες και
νυχτερινή ζωή στο κέντρο της πόλης.

91

5 ημέρες

3&4 ημέρες
26/4
&27/4

25/4

Τήνος
στην Τήνο μαζί μας γιατί..

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

1η ημέρα: ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το βράδυ της Μ.Πέμπτης και αναχώρηση
με ενδιάμεσες στάσεις για Ραφήνα από όπου θα πάρουμε νωρίς το πρωί το
πλοίο για την Τήνο.

2η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
Άφιξη στο νησί της Μεγαλόχαρης, γνωριμία με τον τοπικό μας φίλο, τον
Στρατή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με
την περιοχή και επίσκεψη στο ναό της Μεγαλόχαρης. Ελεύθερος χρόνος το
μεσημέρι για ξεκούραση. Tο απόγευμα σας έχουμε ετοιμάσει ένα “μάθημα
μαγειρικής” για να μάθετε μια παραδοσιακή τοπική συνταγή και φυσικά στο
τέλος να την δοκιμάσετε. Αργά το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε την
περιφορά του Επιταφίου. Η παράδοση είναι, πως οι 6 Επιτάφιοι από όλες τις
ενορίες, στολισμένοι περίτεχνα με βιολέτες («μαντιές»), συγκεντρώνονται
στην εξέδρα της παραλίας, στο λιμάνι, όπου ψάλλονται τα εγκώμια. Μετά
την αποχώρησή τους, ο Επιτάφιος του Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου με
τον εφημέριό του, ακολουθούμενος από πλήθος κόσμου, προχωράει προς
την παραθαλάσσια περιοχή πρώην «Σπιτάλια», στην παραλία Βαθύ Κλαδάκι
(λίγο έξω από το λιμάνι) όπου οδηγείται μέσα στη θάλασσα μαζί με τον παπά
και ψέλνεται τρισάγιο για τους ναυτικούς. Μια στιγμή πραγματικά μοναδική,
συγκινητική! Το έθιμο αυτό τελείται σε ανάμνηση όσων χάθηκαν για πάντα
στην αγκαλιά της θάλασσας. Ο ξυλόγλυπτος Επιτάφιος της Παναγίας, που
είναι ο πιο μεγαλόπρεπος, μετά τη συνάντηση των επιταφίων στο λιμάνι,
ανηφορίζει για την εκκλησία, όπου κρατείται ψηλά μπροστά από την είσοδο,
για να περάσουν όλοι οι πιστοί από κάτω.

3η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΒΩΛΑΞ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΝΟΡΜΟΣ
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το γύρο του νησιού. Θα
επισκεφθούμε και θα προσκυνήσουμε το Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας
και συνεχίζουμε για το χωριό Βωλάξ, που είναι κτισμένο ανάμεσα σε
σεληνιακό τοπίο. Περνώντας από τα καθολικοχώρια Λουτρά, Κρόκος, Κώμη,
Καλλονή, Αγ. Μαρίνα, Καρδιανή και βλέποντας την επίδραση των Ενετών
καταλήγουμε στον Πύργο. Θα δούμε το σπίτι και μουσείο του Γιαννούλη
Χαλεπά. Από εκεί θα συνεχίσουμε για τον Πάνορμο, όπου θα κάνουμε
στάση για φαγητό. Τελειώνοντας παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για
τη Χώρα, αφού σταματήσουμε στο χωριό Ταραμπάδος, που είναι γνωστό
από το θαυμαστό συγκρότημα των αριστοτεχνικών περιστεριώνων που
κοσμούν μια καταπράσινη πλαγιά. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε στην
Μεγαλόχαρη την Ανάσταση, η οποία γιορτάζεται πανηγυρικά σε όλο το νησί.
Στην Παναγία μοιράζονται κόκκινα αυγά, στον περίβολο της εκκλησίας.
Γύρω από το ναό η νύχτα <γίνεται ημέρα> από τα πολλά πυροτεχνήματα.

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

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

Ιωάννινα
Ζαγοροχώρια

1η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΗΣΑΚΙ - ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
Αναχώρηση στις 07.30 και διαμέσου της Εγνατίας οδού άφιξη στο Μπιζάνι
στο περίφημο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Π. Βρέλλη. Εξαιρετικά ομοιώματα
από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας βρίσκονται εκεί για
να σας θυμίσουν μερικές από τις μορφές που σημάδεψαν τον τόπο. Επόμενη
επίσκεψή μας θα είναι στο περίφημο σπήλαιο του Περάματος, που η φύση το
έκτιζε σταγόνα-σταγόνα χιλιάδες χρόνια και θεωρείται το μεγαλύτερο των
Βαλκανίων. Συνεχίζουμε για τα Ιωάννινα και το ξενοδοχείο, τακτοποίηση.
Έπειτα θα μεταβούμε με καραβάκι στο νησάκι της Κυρά Φροσύνης, με τα
πολλά μοναστήρια. Θα επισκεφθούμε την Φιλανθρωπινή και το μοναστήρι
του Αγ Παντελεήμονα, όπου το 1822 σκότωσαν τον Αλή Πασά. Αργά το
απόγευμα θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε για επίσκεψη στο Μπουραζάνι,
μέσα σε ένα θαυμάσιο τοπίο, κοντά στα Ελληνο-αλβανικά σύνορα. Θα δούμε
ακόμα το μοναστήρι της Μολυβδοσκέπαστης (του 670) και το πολεμικό
μουσείο του Ελληνοιταλικού πολέμου (1940-41) στο Καλπάκι. Συνεχίζουμε
για τα περίφημα Ζαγοροχώρια. Στο κεντρικό Ζαγόρι, θα θαυμάσουμε την
άγρια φυσική ομορφιά και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών. Θα
δούμε γραφικά τοξωτά πέτρινα γεφύρια και στο Μονοδένδρι το μοναστήρι
της Αγίας Παρασκευής (1412) κτισμένο σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία
της χαράδρας του Βίκου. Θα έχουμε χρόνο για ένα γεύμα στο γραφικό
κεφαλοχώρι, την πατρίδα του Γιάννη Βηλαρά και της Μαρίκας Κοτοπούλη
στην καρδιά του Ζαγορίου, το Τσεπέλοβο. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε
στο ξενοδοχείο μας για να ξεκουραστούμε και θα παρακολουθήσουμε το
βράδυ την Ανάσταση.

3η ημέρα: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγευτικό Αργυρόκαστρο (Gjirokastra),
προπύργιο της ορθοδοξίας και του Ελληνισμού της Αλβανίας. Η πόλη είναι
κτισμένη στην πλαγιά που περιβάλλει την ακρόπολη, σε ένα οροπέδιο. Θα
επισκεφθούμε το εντυπωσιακό κάστρο που περιλαμβάνει ένα στρατιωτικό
μουσείο, κατειλημμένα πυροβόλα, ενθύμια της Κομμουνιστικής αντίστασης
κατά της Γερμανικής κατοχής, καθώς και κατειλημμένο αεροσκάφος της
Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Θα δούμε την ακρόπολη της πόλης
και θα θαυμάσουμε πανοραμικά το τοπίο ενός ιδιαίτερα παραδοσιακού
χώρου που τελεί υπό την προστασία της UNESCO. Ελεύθερος χρόνος για
περιήγηση στα στενά της πόλης. Συνεχίζουμε για τους Άγιους Σαράντα. Θα
εντυπωσιαστείτε από τη ρυμοτομία και τα καινούργια κτίρια, όπως επίσης
και από τη σύγχρονη υποδομή που υπάρχει. Η παραλιακή διαδρομή, θα
σας φέρει πολύ κοντά στην Κέρκυρα, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αυτή την τελευταία μέρα της εκδρομής και μετά το πρωινό μας, θα
επισκεφθούμε το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων το οποίο
βρίσκεται μέσα στο κάστρο και στεγάζεται στο τζαμί του Ασλάν πασά
(17ος αιώνας). Το σημαντικό αυτό Μουσείο φιλοξενεί τρεις συλλογές,
αντιπροσωπευτικές των κατοίκων του κάστρου κατά τη διάρκεια της
μακραίωνης ιστορίας του: χριστιανική, εβραϊκή και μουσουλμανική. Επίσης
μπορεί κανείς να δει όπλα και ενδυμασίες χαρακτηριστικές της περιόδου
της Τουρκοκρατίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το χωριό που διατηρεί τον
παραδοσιακό του χαρακτήρα, το Μέτσοβο. Θα επισκεφθούμε το αρχοντικό
Τοσίτσα (μουσείο λαϊκής τέχνης) και την πινακοθήκη του Ε. Αβέρωφ (με
πίνακες και γλυπτά των σημαντικότερων Ελλήνων καλλιτεχνών). Θα έχουμε
χρόνο για γεύμα στην γραφική πλατεία και θα πάρουμε έπειτα τον δρόμο
της επιστροφής κρατώντας όλες τις όμορφες εικόνες.
Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος
Για την εκδρομή στο Αργυρόκαστρο - Αγ. Σαράντα:
Απαιτείται Διαβατήριο (με 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία εισόδου στη χώρα) ή
ταυτότητα νέου τύπου απαραίτητα (όχι υπηρεσιακή).

4 ημέρες
26/4

4 ημέρες
26/4

Λακωνική Μάνη
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΕΜΕΑ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ (760 ΧΛΜ)
Αναχώρηση στις 06:00 το πρωί και μέσω της ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ και με ενδιάμεσες στάσεις ( θα σταματήσουμε για
μια σύντομη περιήγηση στην αρχαία Νεμέα ) θα φτάσουμε στην Λακωνική
Μάνη ( ΑΕΡΟΠΟΛΗ) .Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας Πάσχα στη Μάνη
σημαίνει ακολουθία της περιφοράς του Επιταφίου στην Αρεόπολη, στον
Άγιο Νίκωνα και στο Φλομοχώρι, όπου η ατμόσφαιρα είναι κάτι παραπάνω
από κατανυκτική.

2η ημέρα: ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 110 ΧΛΜ)
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ
Πρωινό και ξεκινάμε να ξεναγηθούμε στα σπήλαια Δυρού που θεωρούνται
από’ τα καλύτερα λιμναία σπήλαια του κόσμου δούμε το νησιώτικο Γύθειο
που θεωρείται και η πύλη της Μάνης.. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στα
σπήλαια Δυρού που θεωρούνται από’ τα καλύτερα λιμναία σπήλαια του
κόσμου Κατόπιν αναχώρηση για την υπέροχη Μονεμβασιά. Τόπος ιστορικός,
με τον επιβλητικό βράχο της και τη φημισμένη μεσαιωνική καστροπολιτεία
της αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς
της χώρας. Χρόνος να θαυμάσουμε την παλιά και τη νέα πόλη. Κατόπιν
με την επιστροφή μας στην Αρεόπολη σύντομή περιήγηση στο ιστορικό
της κέντρο από όπου ξεκίνησε και η Επανάσταση του 1821 . Το βράδυ της
Ανάστασης, παρακολουθήστε το μαγευτικό θέαμα των βεγγαλικών στον
ουρανό της Μάνης. Προαιρετικά μπορείτε να Επισκεφθείτε το Λεωνίδιο,
για μια ξεχωριστή εμπειρία Ανάστασης... Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του
Λεωνιδίου, στο άκουσμα του «Χριστός Ανέστη», αφήνουν ελεύθερα χιλιάδες
χρωματιστά αερόστατα, τα οποία γεμίζουν τον ουρανό με φωτεινές
κουκίδες, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό και κατανυκτικό θέαμα!
Φυσικά, βεγγαλικά και βαρελότα συντροφεύουν τα αερόστατα στο ταξίδι
τους προς τον ουρανό.

3η ημέρα: ΑΕΡΟΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ - 2η ΑΝΑΣΤΑΣΗ «ΚΑΨΙΜΟ» ΙΟΥΔΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το το νησιώτικο Γύθειο και να απολαύσουμε
τον καφέ μας στην νεοκλασικά κτισμένη παραλία του Κατόπιν επιστροφή
στην Αερόπολη όπου , στις δύο το μεσημέρι χτυπούν οι καμπάνες για τη
Δεύτερη Ανάσταση, ενώ μετά τη Λειτουργία σειρά έχει το κάψιμο του Ιούδα

4η ημέρα: ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (760 ΧΛΜ)
Πρόγευμα και αναχωρούμε με τις αποσκευές μας για τον γραφικό Μυστρά,
Περιήγηση στο προστατευόμενο μνημείο της UNESCO και αναχώρηση για
το δρόμο της επιστροφής .Άφιξη αργά το βράδυ στην Θεσσαλονίκη

Άνδρος
Κυκλαδίτικο Πάσχα στην αρχόντισσα του Αιγαίου
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΑΝΔΡΟΣ
Συνάντηση στα γραφεία μας και αναχώρηση για το Λιμάνι της Ραφήνας
οπου στις 15.00 θα πάρουμε το πλοίο για την Άνδρο. Μετά από μια σύντομη
διαδρομή περίπου 2 ωρών άφιξη στο λιμάνι του Γαυρίου και μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας στη χώρα. Ταχτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και λίγος
ελεύθερος χρόνος πρίν κατευθυνθούμε με κατάνυξη στην Παναγία την
Θεοσκέπαστη για να ακολουθήσουμε μέσα από τα στενάκια της χώρας τον
Επιταφίο της και να φτάσουμε στην πλατεία Καίρη για να ανταμώσουμε
και τους άλλους δύο επιτάφιους της Παναγίας και του Αγίου Γεωργίου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το νηστίσιμο δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΑΝΔΡΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Πρωινό και αναχώρηση για να γνωρίσουμε το νησί. Θα επισκευτούμε τις
Μένητες που αποτελεί ένα πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό με πολλές
πηγές από τις οποίες ποτίζονται τα περιβόλια του νησιού. Συνεχίζουμε με
τον Πιτροφό και την πασίγνωστη Μονή Παναχράντου. Επόμενος σταθμός
το Κόρθι και γεύμα εξ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το
βράδυ μεταφορά στην εκκλησία στα Αποίκια για την παρακολούθηση της
Ανάστασης και στη συνέχεια Αναστάσιμο δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ - ΣΤΕΝΙΕΣ - ΧΩΡΑ
Πρωινό και χαλάρωση στο ξενοδοχείο μας μέχρι την ώρα του πασχαλινού
Ανδριώτικου γεύματος. Θα δοκιμάσουμε παραδοσιακό Λαμπριάτη, αρνάκι
γεμιστό στο φούρνο. Το απόγευμα θα πάμε στις Στενιές για να δούμε από
κοντα το έθιμο των μούσκουλων! Στη συνέχεια βόλτα την πανέμορφη
και μοναδική Χώρα της Άνδρου! Μαρμάρινα σοκάκια, αρχοντικά, διάσημα
μουσεία με διεθνή προβολή όλα σας περιμένουν να τα επισκεφθειτε !! Αργά
το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΜΠΑΤΣΙ - ΡΑΦΗΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για Μπατσί. Το Μπατσί είναι το
τουριστικό πρόσωπο της Ανδρου. Άφιξη, χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση
στις 14.45. Άφιξη στην Ραφήνα στις 16.40 και επιστροφή με ενδιάμεσες
στάσεις στην Θεσσαλονίκη γεμάτοι όμορφες εικόνες.

PARADISE ART 4*

PIGHI SARIZA 3*

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ACHELATIS
Το Achelatis είναι ένας παραδοσιακός ξενώνας που βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο
της Αρεόπολης. Προσφέρει δωμάτια με παραδοσιακή διακόσμηση και δωρεάν
ενσύρματη σύνδεση στο internet. Είναι ευρύχωρο και περιλαμβάνει κλιματισμό.
Τα διαμερίσματα διαθέτουν κουζίνα, ενώ οι πολυτελείς σουίτες έχουν τζάκι και
τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Υπάρχουν μια ρεσεψιόν με καφέ μπαρ και μια αίθουσα
πρωινού. Λειτουργούν επίσης άνετος χώρος στάθμευσης και παιδική χαρά.
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Εύβοια-Χαλκίδα

Η Εύβοια έχει να δείξει κάτι σε όλους και
επιπλέον το προνόμιο να είναι ένα από τα
δύο νησιά χωρίς ακτοπλοϊκή μετάβαση (το
άλλο είναι η Λευκάδα). Το δύσκολο εδώ είναι
να διαλέξεις ανάμεσα σε βορρά, κέντρο και
νότο: Βορρά για το κουκλίστικο παραθαλάσσιο
χωριό που λέγεται Λίμνη, τα φαράγγια και τους
καταρράκτες της, τις απίστευτες παραλίες της
Λιχάδας. Κεντρική Εύβοια για την εκπληκτική
παραλία της Χιλιαδούς με το μικρό της
φαράγγι, τη Στενή με το βουνό της Δίρφης για
φόντο (και για καταπράσινες πεζοπορίες). Ή
μήπως Νότο, για το καταπράσινο φαράγγι του
Δημοσάρη και τις παραλίες στο Κλιμάκι; Εμείς
προτείνουμε να τα δείτε όλα...

“Τόσο κοντά, τόσο εξωτικά”

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΡΕΤΡΙΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη της Χαλκίδας. Την πρωτεύουσα και
κύριο λιμένα του νομού Εύβοιας, η οποία είναι κτισμένη στις δύο πλευρές του πορθμού του Ευρίπου με το ένα κομμάτι της να βρίσκεται στην νήσο Εύβοια
και το άλλο της στην Στερεά Ελλάδα. Στην ηπειρωτική πλευρά της στον λόφο της Κανήθου δεσπόζει το ενετικό κάστρο του Καράμπαμπα που μαζί με την
γέφυρα του Ευρίπου και το μοναδικό φαινόμενο αλλαγής της κατεύθυνσης των υδάτων ανά έξι ώρες και ενδιάμεσα μίας ώρας στασιμότητας αποτελούν
τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της. Από τα αναρίθμητα αξιοθέατά της θα δούμε τη νέα εντυπωσιακή Καλωδιακή (κρεμαστή) Γέφυρα στην
είσοδό της, ένα σύγχρονο τεχνολογικό επίτευγμα, η οποία συμβάλλει στην ευκολότερη προσέγγιση της πόλης. Θα δούμε επίσης το Δημαρχείο το οποίο
στεγάζεται στο Μέγαρο Κότσικα στην παραλία της πόλης με την όμορφη αρχιτεκτονική του και τη θαυμαστή ισορροπία των όγκων. Το Τουρκικό Τζαμί του
Εμίρ Ζαδέ, το μόνο από τα τρία Οθωμανικά τεμένη της Χαλκίδας που διασώζεται σήμερα. Το Φρούριο του Βελή-Μπαμπά, το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο και
την Μαρμαρένια Βρύση. Θα συνεχίσουμε και θα καταλήξουμε στην Ερέτρια, μια από τις αρχαιότερες πόλεις. Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο Miramare
4* για λίγη ξεκούραση. Αργά το απόγευμα, μετά το νηστίσιμο δείπνο, θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου στην πόλη της Χαλκίδας.

2η ημέρα: ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας,Θα περάσουμε από το χωριό Αλιβέρι όπου θα δούμε τον Θολωτό Τάφο, το Σπήλαιο ανατολικά του Αλιβερίου, δίπλα στο
ποτάμι με πολύ χαμηλή είσοδο, τον Πύργο στον χαμηλό βραχώδη λόφο Ρίφι, το Ύψωμα Πλάτωμα όπου παλαιότερα είχαν εντοπιστεί λείψανα προϊστορικής
κατοίκησης και το Αρχαίο λατομείο μαρμάρου. Θα συνεχίσουμε για την πόλη της Καρύστου. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζουμε είναι το Μπούρτζι, στο
ανατολικό άκρο του λιμανιού. Πρόκειται για έναν επιλιμένιο προμαχώνα, δημιούργημα των Ενετών. Απέναντι από το Μπούρτζι, βρίσκεται το Γιοκάλειο
Πνευματικό Ίδρυμα, όπου στεγάζεται η Bιβλιοθήκη και το Αρχαιολογικό Μουσείο με εκθέματα από την προϊστορική ως τη ρωμαϊκή εποχή της Καρύστου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα εκθέματα από τα δρακόσπιτα της Καρύστου και των Στύρων. Στο κέντρο της πόλης, το αρχοντικό της οικογένειας
Μοσχονά, καθώς και το Καρυστινό Σπίτι”, στο οποίο υπάρχουν τοπικές ενδυμασίες, υφαντά, παλιά αντικείμενα αλλά και φωτογραφίες από μια άλλη
εποχή. Στη διαδρομή μας θα δούμε όσα με το λεωφορείο μπορούμε να προσεγγίσουμε. Στο δρόμο μεταξύ Μύλων και Γραμπιάς, βόρεια της πόλης, βρίσκεται
το Castello Rosso, το λεγόμενο Κοκκινόκαστρο, που χτίστηκε από τους Λομβαρδούς το 1205 μ.Χ. Το όνομά του προήλθε από το κεραμιδί χρώμα της
τοιχοποιίας του. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν τα Δρακόσπιτα που βρίσκονται στο όρος Όχη, σε υψόμετρο 1400 μέτρων. Πρόκειται για κατασκευές από
πέτρα που εντυπωσιάζουν με τις αναλογίες τους και τη στατικότητά τους. Μία από τις επικρατέστερες απόψεις για τη χρησιμότητα των μνημείων αυτών,
είναι ότι ήταν ναοί στους οποίους τελούνταν θυσίες. Στα Καλύβια της Καρύστου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, το δρακόσπιτο της Όχης
προβάλλεται με τη χρήση σύγχρονων πολυμέσων. Στον Πλατανιστό, το μεγαλύτερο από τα χωριά του Κάβο Ντόρο θα σας εντυπωσιάσει το πέτρινο γεφύρι,
ο παραδοσιακός νερόμυλος και τα ερείπια του αρχαίου οικισμού του 8ου αιώνα στη θέση Ελληνικό. Τέλος, το σπήλαιο της Αγίας Τριάδας. Η Ελλάδα είναι
ένας μικρός παράδεισος για τους σπηλαιολόγους και η Εύβοια είναι από τις πλούσιες σε σπήλαια περιοχές της. Οι διαδρομές μέσα σε αυτό είναι μοναδική
εμπειρία. Θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για να ξεκουραστούμε και θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στο φημισμένο γραφικό χωριό Αμάρυνθος
που βρίσκεται μόλις 4χλμ από το ξενοδοχείο μας, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Μετά το φιλί της Αγάπης, θα μας περιμένει στο
ξενοδοχείο η παραδοσιακή Μαγειρίτσα με πλούσιο μενού.

3η ημέρα: ΕΡΕΤΡΙΑ - ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ
Το πρωινό της Κυριακής του Πάσχα, θα είναι χαλαρό για να έχουμε χρόνο για λίγο παραπάνω ύπνο. Μετά το πρωινό μας θα έχουμε περιήγηση στην
περιοχή της Ερέτριας. θα θαυμάσουμε τους ναούς του Δαφνηφόρου Απόλλωνα, του Διονύσου, της Δήμητρας, της Ίσιδος κ.ά., την «οικία των ψηφιδωτών»,
τον αρχαίο θόλο και τον μακεδονικό τάφο. Τη Δυτική Πύλη, που ήταν η κύρια πύλη της αρχαίας Ερέτριας. τον πύργο με τα αγάλματα στην παραλία, που
φέρει τη χαρακτηριστική επιγραφή «Aμαρυνθίας Aρτέμιδος» και ανήκει στην οικογένεια Κανάρη. Το νεοκλασικό σπίτι της οικογένειας Κανάρη. Ο Ψαριανός
πυρπολητής Kων/νος Kανάρης έζησε στην Eρέτρια από το 1847 ως το 1864. Το πευκόφυτο Πεζονήσι ή Nησί των Oνείρων, που συνδέεται με την Ερέτρια με
γέφυρα και τον Γέροντα, μικρό οικισμό στο όρος Όλυμπος. Θα γυρίσουμε στο ξενοδοχείο μας για να συμμετέχουμε στις ετοιμασίες του οβελία με συνοδεία
ούζου, μεζέ και χορού στον κήπο. Οι μικροί μας φίλοι μπορούν να απασχοληθούν στα γήπεδα τένις, μπάσκετ ή 5x5, ή να παίξουν στις νεροτσουλήθρες,
σε ένα ασφαλές περιβάλλον με εξειδικευμένο προσωπικό και πρωτότυπα παιχνίδια για όλες τις ηλικίες. Θα έχουμε χρόνο για μεσημεριανή ξεκούραση και το
απόγευμα θα επισκεφθούμε την πόλη της Χαλκίδας. Θα περπατήσουμε, θα πιούμε καφέ και θα γοητευθούμε από τις ομορφιές της πόλης.

4η ημέρα: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ - ΓΛΥΦΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το Προκόπι, ένα από τα πιο φημισμένα και μεγαλύτερα χωριά της Εύβοιας, στην βόρειο-κεντρική πλευρά του νησιού. Η μοναδική
ομορφιά της περιοχής, και το προσκύνημα στο σκήνωμα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου (που έφεραν οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία), κάνουν την
επίσκεψη ξεχωριστή. Μοναδικό επίσης και το πλατανόδασος δεξιά και αριστερά στην κοίτη του ποταμού Κηρέα, μια τοποθεσία που μοιάζει σαν μικρογραφία
της κοιλάδας των Τεμπών στην Θεσσαλία. Έξω από το Προκόπι στην τοποθεσία Παρασκευόρεμα, κοντά στην κοίτη του ποταμού βρίσκεται ο Μεγάλος
Πλάτανος, (η ηλικία του υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 2000 χρόνια), ο οποίος θεωρείται σαν ένα από τα μεγαλύτερα δέντρα της Ευρώπης. Θα
ανηφορίσουμε στη συνέχεια προς τους καταρράκτες του Δρυμώνα, οι οποίοι συνθέτουν μια τοποθεσία ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς. Σε υψόμετρο
620 μέτρων και 4 μόλις χιλιόμετρα μετά το Μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ, η διαδρομή γίνεται ανάμεσα στο κατάμεστο από βλάστηση περιβάλλον. Δύο
είναι οι εκδοχές για το πώς πήρε η περιοχή το όνομά της: Είτε από το πυκνό δάσος από δρυς (βελανιδιές) που την περιβάλλει, είτε από το δριμύ ψύχος που
επικρατεί στη περιοχή τους χειμερινούς μήνες. Το Δασαρχείο της περιοχής έχει δημιουργήσει με πολύ προσοχή και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, ένα
ξύλινο περίπτερο με μια μικρή έκθεση τοπικών φυτών καθώς και απολιθωμάτων που έχουν βρεθεί στη περιοχή. Επίσης, έχει κατασκευάσει με φυσικά υλικά,
κορμούς δέντρων και σχοινιά, γέφυρες και στηρίγματα, προκειμένου να απολαύσει ο περιηγητής τις ανεπανάληπτες υδατοπτώσεις μέσα από μια σύντομη
οδοιπορική διαδρομή. Ο ποταμός Σηπιάς δημιουργεί ένα μαγευτικό θέαμα διασκορπίζοντας το νερό του στους ονειρεμένους καταρράκτες. Η κατάφυτη
αυτή λίμνη είναι μεγάλης οικολογικής αξίας λόγω του πυκνού ελατοδάσους που την περιβάλλει και συνδυάζεται με τα σπάνιας ομορφιάς μαύρα πεύκα. Αφού
περάσουμε από την γνωστή λουτρόπολη της Αιδηψού, θα καταλήξουμε στον Αγιόκαμπο από όπου και θα πάρουμε το πλοίο για να περάσουμε στη Γλύφα.
Με ενδιάμεσες στάσεις θα φθάσουμε το βράδυ στην πόλη μας.

MIRAMARE 4*
Βρίσκεται στην περιοχή της Ερέτριας, σε μια έκταση με πλούσιους σε βλάστηση κήπους
και δέντρα της Μεσογειακής φύσης. Διαθέτει εστιατόριο με βεράντα και πανοραμική θέα
προς τον Ευβοϊκό κόλπο και την ακτή της Ανατολικής Αττικής, pool-bar, 2 αίθουσες
συνεδρίων και εκδηλώσεων, 2 πισίνες, ασύρματη υπηρεσία Internet, γυμναστήριο Technogym, γήπεδο τένις, μπάσκετ, Aqua Park με νερουτσουλήθρες για παιδιά ως 12 ετών.
Τα δωμάτια είναι ευρύχωρα, φωτεινά και ευάερα δημιουργώντας μία αίσθηση άνεσης και
ξεκούρασης ενώ είναι εξοπλισμένα με Α/C, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο,
ψυγείο, σεσουάρ και διαθέτουν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και ιδιωτικό
μπαλκόνι ή βεράντα.

Ξενοδοχεία στην Χαλκιδική για την περίοδο του Πάσχα
Τιμές ανά άτομο για το σύνολο των διαν/σεων
ATHOS PALACE 4* - Καλλιθέα
Τύπος δωματίου

2 διαν/σεις με
ημιδιατροφή

3 διαν/σεις με
ημιδιατροφή

4 διαν/σεις με
ημιδιατροφή

Δίκλινο με θέα βουνό

119

130

155

Δίκλινο με θέα θάλασσα

129

139

165

Μονόκλινο με θέα βουνό

165

185

225

Junior σουίτα για 2 άτομα με ημιδιατροφή

-

339

449

Superior σουίτα για 2 άτομα με ημιδιατροφή

-

380

505

PALLINI BEACH 4* - Καλλιθέα
Τύπος δωματίου

2 διαν/σεις με
ημιδιατροφή

3 διαν/σεις με
ημιδιατροφή

4 διαν/σεις με
ημιδιατροφή

Δίκλινο με πλευρική θέα θάλασσα

120

130

159

Μονόκλινο με πλευρική θέα θάλασσα

159

179

219

Junior σουίτα για 2 άτομα με ημιδιατροφή

-

339

449

Superior σουίτα για 2 άτομα με ημιδιατροφή

-

380

505

Τύπος δωματίου

2 διαν/σεις με
ημιδιατροφή

3 διαν/σεις με
ημιδιατροφή

4 διαν/σεις με
ημιδιατροφή

Δίκλινο

115

125

150

Μονόκλινο

159

179

219

Junior σουίτα για 2 άτομα με ημιδιατροφή

230

339

449

Superior σουίτα για 2 άτομα με ημιδιατροφή

259

380

505

SIMANTRO 5* - Σάνι

Στα ξενοδοχεία ATHOS PALACE, PALLINI BEACH & SIMANTRO το πακέτο περιλαμβάνει:
Ημιδιατροφή με νηστίσιμους και αρτύσιμους μπουφέδες μέχρι το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου καθώς και τσουρέκια, κόκκινα αυγά στα δωμάτια. Παρακολούθηση σε κατανυκτική ατμόσφαιρα
της λειτουργίας της Ανάστασης του Χριστού στην Εκκλησία μας των Αγίων Αναργύρων, που βρίσκεται μέσα στους καταπράσινους κήπους του ξενοδοχειακού μας συγκροτήματος. Την
Ανάσταση θα γιορτάσουμε με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και στη συνέχεια με δείπνο στο εστιατόριο όπου θα απολαύσουμε και την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα υπό τους ήχους
ζωντανής μουσικής. Το πρωινό της Κυριακής του Πάσχα στους χώρους γύρω από την πισίνα του ξενοδοχείου θα ψήνονται αρνιά και θα προσφέρεται ούζο με μεζέδες. Θα ακολουθήσει
το εορταστικό γεύμα στο εστιατόριό μας με παραδοσιακό κοκορέτσι και αρνί, ζωντανή δημοτική μουσική και χορευτικό συγκρότημα.
Έλληνες παιδαγωγοί θα φροντίσουν για την ψυχαγωγία των μικρών φίλων μας με ειδικό πρόγραμμα όπως κυνήγι θησαυρού, παιδική ντίσκο, προβολή παιδικών ταινιών και άλλα πολλά.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΤΡΙΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ
1ο παιδί μέχρι 11 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς Δωρεάν με ημιδιατροφή - 2ο παιδί μέχρι 11 ετών θα πληρώνει με ημιδιατροφή 20 ευρώ ημερησίως σε δίκλινο δωμάτιο & 30 ευρώ
σε junior ή superior σουίτα, 3ο άτομο σε δίκλινο (από 12 ετών) με ημιδιατροφή έκπτωση 30%, 3ο ή 4ο άτομο σε junior ή superior σουίτα (από 12 ετών) με ημιδιατροφή 40ευρώ το άτομο
ημερησίως

POMEGRANATE 5* - Νέα Ποτίδαια
Επιπλέον παροχές και χρεώσεις για το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα:
90ευρώ το άτομο / 60 ευρώ το παιδί και περιλαμβάνονται τα εξής:
- Καλάθι καλοσωρίσματος στο δωμάτιο με παραδοσιακά ελληνικά πασχαλινά προϊόντα
- Μεταφορά από το ξενοδοχείο προς την εκκλησία το Μέγα Σάββατο και επιστροφή.
- Μεγάλο Σάββατο δείπνο με παραδοσιακές ελληνικές σπεσιαλιτέ όπως “Μαγειρίτσα”, τσουρέκι, κόκκινα αυγά, από τα
μεσάνυχτα έως 01:30πμ.
- Ελληνικό παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα, Κυριακή του Πάσχα, γύρω από την πισίνα, με ζωντανή παραδοσιακή μουσική
και χορευτικό, που αρχίζουμε στις 11:00 πμ με Ελληνικούς μεζέδες και ούζο, και συνεχίζουμε με πλήρες γεύμα : Αρνί στη
σούβλα, κοκορέτσι, ελληνικά γλυκά, κτλ. ½ μπουκάλι κρασί (ανά άτομο) και απεριόριστη κατανάλωση αναψυκτικών, χυμών
και νερού.

Τύπος δωματίου

3 διαν/σεις με ημιδιατροφή

4 διαν/σεις με ημιδιατροφή

Τιμή κατ’ άτομο σε elegant double garden view

255

335

Τιμή σε μονόκλινο

450

595

Παιδί ως 12 ετών, δωρεάν στο δίκλινο δωμάτιο των γονιών.
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος - τέλος διαμονής, ο οποίος είναι 4 ευρώ σε
ξενοδοχεία 5* και 3 ευρώ σε 4*, ανά δωμάτιο / διανυκτέρευση και καταβάλλεται στην υποδοχή του
ξενοδοχείου

SITHONIA PORTO CARRAS 5*
SUPERIOR FAMILY
ROOM SEA SIDE VIEW

All Inclusive

JUNIOR SUITE
GOLF VIEW

SUPERIOR DOUBLE ROOM
SEA VIEW

SUPERIOR DOUBLE ROOM
GOLF VIEW

Εορταστικό πρόγραμμα

Τύπος δωματίου

Τιμή ανά
άτομο
3 διαν/σεις

Τιμή ανά
άτομο
4 διαν/σεις

SUPERIOR SINGLE ROOM GOLF VIEW

188

250

SUPERIOR DOUBLE ROOM GOLF VIEW

232

310

SUPERIOR DOUBLE ROOM SEA SIDE VIEW

255

340

SUPERIOR DOUBLE ROOM SEA VIEW

285

380

13:00 - 15:30 Γεύμα σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
19:00 - 23:00 Λειτουργία στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών και περιφορά
Επιταφίου στο χωριό του Ν. Μαρμαρά
19:30 - 22:00 Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες νοστιμιές στο εστιατόριο Mediterraneo

JUNIOR SUITE GOLF VIEW

292

390

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04/2019

JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW

323

430

EXECUITIVE SUITE GOLF VIEW

382

510

EXECUTIVE SUITE SEA VIEW

420

560

DELUXE SUITE GOLF VIEW

465

620

DELUXE SUITE SEA VIEW

303

670

SUPERIOR FAMILY ROOM GOLF VIEW

323

430

SUPERIOR FAMILY ROOM SEA SIDE VIEW

337

450

SUPERIOR FAMILY ROOM SEA VIEW

345

460

Παιδιά από 2 έως 11,99 ετών Δωρεάν
Κατά την άφιξη προσφέρονται 2 μπουκάλια νερό στο Mini Bar σε κάθε δωμάτιο
ανά διαμονή
- Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (WI-FI)
- Η κατανάλωση εγχώριων και εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών είναι
απεριόριστη στα τμήματα του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τους υπάρχοντες καταλόγους.
- Η κατανάλωση αλκοόλ επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους (άνω των 18 ετών).

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/04/2019

07:30 - 10:30 Πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
13:00 - 15:30 Γεύμα σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
22:00 - 02:30 Λειτουργία της Ανάστασης στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών και
το ολοκαύτωμα του Ιούδα με πυροτεχνήματα
19:30 - 22:00 Δείπνο σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
00:00 - 01:30 Αναστάσιμη παραδοσιακή μαγειρίτσα στο εστιατόριο Mediterraneo

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28/04/2019

07:30 - 10:30 Πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
11:00 - 12:00 Λειτουργία της Αγάπης στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών
11:30 - 13:00 Στo εστιατόριο Pergola σας υποδεχόμαστε με ορεκτικά και
βιολογικό ούζο, τσίπουρο ή κρασί του Κτήματος Πόρτο Καρράς, καθ΄ όλη τη
διάρκεια του ψησίματος του οβελία
13:00 - 16:00 Πασχαλινό γεύμα στο εστιατόριο Mediterraneo με πλούσιο
εορταστικό μπουφέ, άφθονο κρασί από το Κτήμα Πόρτο Καρράς και ζωντανή
μουσική
19:30 - 22:00 Δείπνο σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29/04/2019

07:30 - 10:30 Πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo

Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων έως 06/05. - 3ος ενήλικας στα Superior Double rooms & Junior Suite/Family room/Executive Suite/ Deluxe Suite, έκπτωση
25% - Superior Double room (2 ενήλικες + 1 παιδί 2-12 ετών, maximum 3 ενήλικες) Junior Suite/Family room/Executive Suite/Deluxe Suite (2 ενήλικες + 2 παιδιά 2-12 ετών,
maximum 3 ενήλικες + 1 παιδί -12 ετών).
Σημείωση: Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος - τέλος διαμονής 4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση και οφείλουν οι πελάτες να τον πληρώσουν οι ίδιοι
στην υποδοχή του ξενοδοχείου κατά την άφιξή τους.
Κατά την άφιξη ζητείται πιστωτική κάρτα ή 100 ευρώ μερτητά ανά δωμάτιο ως εγγύηση για την κάλυψη πιθανόν εξτρά καταναλώσεων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και των Πελατών.
Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.
ΕΓΓΡΑΦΗ –ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο
των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων
κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με
την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από
το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση , δεν ισχύουν
και δεν δεσμεύουν το γραφείο .Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση
συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής
ίσης με το 40% της αξίας της εκδρομής.. . 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 υπόλοιπου
τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής
έως δεκά πέντε (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 η 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 10:0017:00).
1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που
αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα
που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής).
Η τιμή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία
ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων,
φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική
διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών
που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών του
κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των συναλλαγματικών
ισοτιμιών Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωνα, για ορισμένη
χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει
θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών
2. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες
(charter) επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν
τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία
προειδοποίηση. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου
αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας.
Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου
αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας και
του συμμετέχοντα στην εκδρομή Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα
πρέπει να προγραμματίζουν σηµαντικές προσωπικές δραστηριότητες
ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις 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 εταιρία άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο
πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας
να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις τη μεταφορά. Εκ
της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο
ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς
κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας δε
συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία
φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές
εταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ
τούτου δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία,
απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες
περιπτώσεις οι αξιώσεις του συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας
κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της
διεθνούς νομοθεσίας
3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα
είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία
ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την
κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα
ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο
διατηρεί την αλλαγή κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας
.Φυσικά υποχρέωση του γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε
ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που
αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό
του χαρακτηριστικό . Τα τρίκλινα δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε
επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από
τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Στην περίπτωση υπεράριθµων
κρατήσεων σε ξενοδοχεία το γραφείο µας θα προσπαθήσει να
αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας
κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωµάτιο ξενοδοχείου
χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που
προέκυψε, χωρίς το γραφείο µας να φέρει ουδεµία περαιτέρω ευθύνη ή
υποχρέωση.

Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων
παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 12 το μεσημέρι
ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων . Στις
περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή
μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα
της κάθε μέρας. Το γεύμα -δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του
οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο
νωρίς . Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που
οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί
των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές
εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις
οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους..
Παρά λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του , το γραφείο
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 η απόγευμα κ.ο.κ)
Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο αρχηγός αυτής διατηρεί το δικαίωμα
να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι
προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την καλύτερη
εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτατα έξοδα
(επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν
απο την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτατων
γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου
επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. . Η σειρά των περιηγήσεων
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή
αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί
σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε
λεωφορείο οδικής εκδρο μής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος Στα
μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά
λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.
5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής
συμμετοχής το αργότερο τρείς 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
δεχθεί 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
θα προκύψει, η της ευθύνης επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.
6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή
οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή
του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την
ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο
Πελάτης που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα
ποσά ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη
του εγγράφου της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης,
καθώς το Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για
την εκτέλεση του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους
(ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης:
1. έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά
άτομο από την δοθείσα προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα
της εταιρίας προς εξυπηρέτηση των (προκρατήσεις, αλληλογραφία κλπ)
2. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι και μέχρι 14 ημέρες
πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 40%
της αξίας της εκδρομής 3. από 13 έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση
ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 60% της αξίας της
εκδρομής 4. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα
πρίν την αναχώρηση παρακρατείται το 100% της αξίας της εκδρομής,
οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών
υποχρεώσεων κ.α.) 7. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων
δρομολογίων (charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος
ακύρωσης πριν την αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδρομής
(100%). Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών
σε πακέτο εκδρομής ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άμεση
έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου, η στην περίπτωση του ξενοδοχείου
απαιτείται η προεξόφληση και η έκδοση voucher . ανεξαρτήτως του
χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση της εκδρομής,
παρακρατείται ολόκληρη η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου και του
ξενοδοχείου καθώς αυτό εκδίδεται τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι
δυνατόν να ακυρωθεί από τις αεροπορικές εταιρίες η από το ξενοδοχείο.

Για τις κρουαζιέρες η ακόμη και για κάποια ακόμη ταξίδια (πχ Ρωσία,
Αμερική , Άγιοι Τόποι , κλπ) που πολλές φορές τα ονομάζουμε μακρινά
η εξωτικά όπως και για ατομικά μεμονομένα ταξίδια συνήθως ισχύουν
διαφορετικού όροι ακύρωσης σύµφωνα µε τους όρους του κάθε ναύλου
των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέµατα ακυρώσεων
του εκάστοτε ξενοδοχείου. Επίσης σε περιόδους εκθέσεων , αθλητικών
η καλλιτεχνικών γεγονότων οι χρονικές περίοδοι συνήθως είναι αρκετά
μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα από τα
προαναφερόμενα Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτοµα που
έχουν επιλέξει να διαµείνουν ή διαµένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει
τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον
τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται µε το 100% της συνολικής
αξίας του ταξιδιού, το άτοµο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη
διαφορά του δωµατίου του, καθώς θα διαµείνει αναγκαστικά σε µονόκλινο
7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Το γραφείο µας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον
αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε
ταξίδι και προορισµό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους,
αλλά
κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, την
εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι
απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις,
πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμια ευθύνη δε φέρει το γραφείο.
Οπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa η
είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συµπίπτουν οι
ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική
υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengen η αν το διαβατήριο έχει
μικρότερη χρονική ισχύ από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα Επίσης
υπηρεσιακές ταυτότητες (αστυνομία , στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως
ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πρέπει ο εκδρομέας σε συνεννόηση με την
υπηρεσία του η τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τους γιατί
σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Ενήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα
παιδιά θα πρέπει να έχουν φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως
εξουσιοδοτήσεις κλπ γιατί και σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο
μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την χώρα
Επίσης το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι αρχές
δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω
μη υποβολής
ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω απαγορεύσεως ή
περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε ο εκδρομέας δεν
δικαιούται επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που κατέβαλε
προς το γραφείο. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της
δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική ευθύνη
του συμμετέχοντος. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη
προσέλευσή των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους και
χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης
προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση
του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα)
ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας
να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτες αποζημίωσης
ή επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να
επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συμμετοχή
του σε άλλον αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες
μέρες πριν την αναχώρηση. Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται
αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα
έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόματος
και αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ). Επίσης ο
εκδοχέας με την αποδοχή της συμμετοχής του δηλώνει ότι έλαβε γνώση
και συναινεί με τους όρους συμμετοχής
8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί ην 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 η πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης
εξ υπαιτιότητας του διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους
αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15%
της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων. Ο περιορισμός
αυτός ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του
άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. για τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων
καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια της
έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη
9.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλισθεί για τους
κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης
και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η
ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,
αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως
στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συμβούλους
την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά
την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.
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Θα θέλαμε να σας επιβεβαιώσουμε ότι η προστασία των προσωπικών
δεδομένων (τηλέφωνα , email κλπ) που μας έχετε δώσει οικιοθελώς
στο πλαίσιο της συνεργασίας μας είναι πολύ σημαντική για εμάς
και τα δεδομένα σας διατηρούνται με απόλυτη ασφάλεια και
εμπιστευτικότητα, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές διατάξεις και σε
πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό GDPR.

