
5

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Σελ 8,9 Φινλανδία - Σουηδία/Λαπωνία
Σελ 10,11 Λονδίνο
Σελ 12 Βιέννη - Σάλτσµπουργκ
Σελ 13 Βιέννη
Σελ 14 Αυστριακό Τιρόλο - Βαυαρικές Άλπεις
Σελ 15 Μόναχο
Σελ 16 Νυρεµβέργη - Στρασβούργο
Σελ 17 Μόναχο …Ροµαντικός ∆ρόµος - Νυρεµβέργη
Σελ 18 Η διαφορετική Γερµανία by Manessis!
Σελ 19 Μέλανας ∆ρυµός - Αλσατία
Σελ 20 Πανόραµα Ελβετίας
Σελ 21 Γύρος Ελβετίας
Σελ 22 Ελβετικές και Γαλλικές Άλπεις
Σελ 23 Ελβετία/Ζυρίχη, Αλπικό Τραίνο, Λιχτενστάιν
Σελ 24 Ελβετία - Φέλντκιρχ (Αυστρία)
Σελ 25 Μπρυζ µε Βρυξέλλες, Γάνδη, Αµβέρσα
Σελ 26 Άµστερνταµ
Σελ 27 BENELUX / Κάτω Χώρες
Σελ 28 Γαλλική Ριβιέρα/Νίκαια - Μονακό
Σελ 29 Παρίσι, Disneyland
Σελ 30 Ρώµη
Σελ 31 Λιουµπλιάνα - Βενετία
Σελ 32 Πολωνία
Σελ 33 Πράγα, Βερολίνο
Σελ 33 Βερολίνο
Σελ 34 Πράγα, Κάρλοβυ Βάρυ (Τσέσκυ Κρουµλόβ)
Σελ 35 Πράγα - Βιέννη - Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη
Σελ 36,37 Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά
Σελ 38 Βελιγράδι
Σελ 38 Βουκουρέστι
Σελ 39 Βουλγαρία
Σελ 39 Ρουµανία, η χώρα της παράδοσης
Σελ 40 Κωνσταντινούπολη
Σελ 41 Κύπρος
Σελ 42,43 Ρωσία
Σελ 44 Λισσαβώνα 
Σελ 44 Πανόραµα Πορτογαλίας
Σελ 45 Βαρκελώνη - Φιγκέρες/Μουσείο Νταλί - Χιρόνα 
Σελ 45 Μαδρίτη - Τολέδο
Σελ 46 Μαδρίτη - Ανδαλουσία

Σελ 46 Ανδαλουσία, Κόστα ντελ Σολ
Σελ 47 Ισπανία για Όλους
Σελ 47 Γύρος Ισπανίας
Σελ 48 Βόρεια Ιταλία - Ελβετία, Αλπικό τραίνο
Σελ 49 Βουδαπέστη - Πράγα - (∆ρέσδη) - Βιέννη 
Σελ 50 Βουδαπέστη - (Βιέννη) - Βελιγράδι
Σελ 50 Βιέννη - Σάλτσµπουργκ - Βουδαπέστη
Σελ 51 Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα - Βιέννη
Σελ 52 Βουδαπέστη - Κρακοβία
Σελ 53 Βουκουρέστι - Καρπάθια - Φιλιππούπολη
Σελ 54 Βουλγαρία
Σελ 54 Οχρίδα
Σελ 55 Οδοιπορικό στην Ορθόδοξη Σερβία

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Σελ 56-59 Κρουαζιέρες 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Σελ 60 Καρναβάλι Βενετίας
Σελ 60 Καρναβάλι Νίκαιας
Σελ 61 Παρίσι
Σελ 61 Λονδίνο
Σελ 62 Πανόραµα Ελβετίας
Σελ 62 Ελβετία/Ζυρίχη
Σελ 63 Βερολίνο
Σελ 63 Ροµαντική Αλσατία - Μέλανας ∆ρυµός - Χαϊδελβέργη
Σελ 64 Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά
Σελ 64 Βιέννη
Σελ 65 BENELUX, Κάτω Χώρες
Σελ 65 Άµστερνταµ
Σελ 66 Γύρος Ολλανδίας 
Σελ 66 Ρώµη
Σελ 67 Μόναχο …Ροµαντικός ∆ρόµος - Νυρεµβέργη
Σελ 67 Βελιγράδι - Νόβισαντ 
Σελ 67 Βουκουρέστι
Σελ 68 Λονδίνο
Σελ 68 Παρίσι
Σελ 69 Ισλανδία

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σελ 70 - 71

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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01 ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ - ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
Ζήστε παραµυθένια Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά 
στον Αρκτικό Κύκλο & το Βόρειο Σέλας

Όταν το Λονδίνο φορά τα γιορτινά του, 
όλοι ξέρουν ότι τα Χριστούγεννα είναι 

προ των πυλών!

Το Παρίσι τα Χριστούγεννα 
το ερωτεύεσαι!

02 ΑΓΓΛΙΑ (ΛΟΝ∆ΙΝΟ) 
Το Λονδίνο αλλιώς ή τα µαγικά µονοπάτια του Harry Potter, 
θα εντυπωσιάσουν µικρούς και µεγάλους!

03 ΑΥΣΤΡΙΑ 
Βιέννη, Σάλτσµπουργκ, Αυστριακό Τιρόλο...Μια ολόκληρη χώρα που 
κρύβει στις πόλεις της, τα παραµύθια των παιδικών µας χρόνων!

04 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο αέρας µυρίζει κόκκινο κρασί αρωµατισµένο µε κανέλλα.
Είναι το άρωµα των Χριστουγέννων που αναµυγνύεται µε αυτό 
από τα λουκάνικα που ψήνονται στους πολύχρωµους πάγκους!

05 ΓΑΛΛΙΑ
Ακόµα και οι λιγότερο φανατικοί µε τις γιορτές δεν µπορούν παρά να 
υποκύψουν στη γοητεία του Παρισιού.

07 BENELUX
Αν τα Χριστούγεννα είχαν πρωτεύουσα, τότε η Μπρυζ αξίζει επάξια αυτόν τον 
τίτλο. Πατινάζ στο ποτάµι, βόλτες στις χριστουγεννίατικες αγορές µε λουκουµάδες 
στο χέρι και η ποµπή του Sinterklaas στο Άµστερνταµ το πάρτυ δεν σταµατά ποτέ!

08 ΙΤΑΛΙΑ
Έτσι απλά, γιατί "όλοι οι δρόµοι οδηγούν στη Ρώµη". Την περίοδο των 
Χριστουγέννων οι εκκλησίες είναι στολισµένες και έχουν όλες υπέροχες 
φάτνες.

09 ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Λουµπιάνα, η "πολυαγαπηµένη" όπως λέει και το όνοµά της, είναι 
ανέλπιστα όµορφη και µαγεύει τον ταξιδιώτη.

10 ΠΟΛΩΝΙΑ
Τα Χριστούγεννα είναι η καλύτερη περίοδος του χρόνου για να επισκεφθεί 
κανείς τη Βαρσοβία και την Κρακοβία - ένα µοναδικό κράµα αρχιτεκτονικής 
και ταµπεραµέντου.

11 ΤΣΕΧΙΑ
Στην Πράγα την παραµονή των Χριστουγέννων λέγεται ότι τα παλιά 
παιχνίδια επιδιορθώνονται µε ένα µαγικό τρόπο....

12 ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Κάθε ∆εκέµβριο η Παλιά Πόλη της Μπρατισλάβα ζωντανεύει! 

13 ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Στην παραµυθένια πρωτεύουσά της, ανακαλύπτει κάποιος τα ίχνη που 
άφησαν οι βασιλείς, οι αυτοκράτορες, αλλά και το πρόσφατο παρελθόν της....

14 ΣΕΡΒΙΑ
Βελιγράδι, η alternative πόλη των Βαλκανίων µε την ιδιαίτερη ατµόσφαιρα, 
είναι πολύ ζωντανή τόσο την ηµέρα όσο και τη νύχτα.

15 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 Σόφια, η πιο low budget βαλκανική πρωτεύουσα υπόσχεται να µην 
περάσει απαρατήρητη στον επισκέπτη!

16 ΤΟΥΡΚΙΑ
Η φηµισµένη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο Πατριαρχείο είναι µόνο 
το "κερασάκι στην τούρτα" όσων έχει να προσφέρει η Κωνσταντινούπολη 
στους επισκέπτες της.

17 ΚΥΠΡΟΣ
Ο µέχρι πρότινος "άγνωστος"προορισµός της Κύπρου που έγινε viral...

18 ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Από το Βουκουρέστι µέχρι τα κάστρα της Τρανσυλβανίας, µια χώρα όπου το 
hype και η ιστορία συναντούν τη βουκολική αυθεντικότητα και το παραµύθι.

19 ΡΩΣΙΑ
Η Μόσχα είναι τόσο λαµπερή τα Χριστούγεννα, όσο και το χρυσάφι που 
την περιβάλει!

20 ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ (ΙΣΠΑΝΙΑ / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)
Ένα µοναδικό ταξίδι "στον χρόνο και στο χρώµα"....

21 ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ
Γκέιζερ, καταρράκτες, ηφαιστειακά τοπία, η Ισλανδία βγαίνει
από τα βιβλία του Τόλκιν.

ΕΥΡΩΠΗ

06 ΕΛΒΕΤΙΑ
Πολυτελή ski resorts, διάσηµοι επισκέπτες, στολισµένες πόλεις, 
πανέµορφες χριστουγεννιάτικες αγορές ... ένας µαγευτικός προορισµός, 
ιδιαίτερα κατά τις ηµέρες των Χριστουγέννων.

21



7

01

19

01

08

03
13

12

09

12

15

18

14

16

17

06

04
10

11

Αν υπάρχει ένας τόπος µαγικός, αυτό 
είναι το Ροβανιέµι. Πού αλλού θα 
βρείτε τον Άγιο Βασίλη για να του πείτε 

face to face την ευχή σας;

Στη Μόσχα το µοναστήρι Νοβοντέβιτσι 
περικλείεται από την διάσηµη

"Λίµνη των Κύκνων"

Στη Βιέννη αξίζει έστω και για µια µέρα 
να ζήσει κανείς σαν βασιλιάς!

Η Βουδαπέστη είναι ξεχωριστή και την 
περίοδο των Χριστουγέννων εκπέµπει 

µια οµορφιά ανεπανάληπτη.

Στην Κωνσταντινούπολη, 
η πολυτέλεια δεν σταµατά.....
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1η μέρα: Αθήνα - Ελσίνκι, Περιήγηση πόλης 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ελσίνκι. 
Άφιξη και περιήγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε την κεντρική πλατεία της Γερουσίας, 
τον λουθηρανικό Καθεδρικό ναό, το Πανεπιστήμιο, 
την Εθνική Βιβλιοθήκη, την περίφημη Εκκλησία των 
Βράχων, το μνημείο του μεγάλου μουσουργού της 
Φινλανδίας Σιμπέλιους, το νέο κτίριο της Όπερας και 
το Ολυμπιακό Στάδιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ελσίνκι - Τάμπερε - Βάασα 
Πρωινή αναχώρηση για την Φινλανδική πόλη και λιμάνι 
Βάασα (Vaasa), που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της 
παραλιακής περιοχής του Βοθνικού κόλπου, στη δυτική 
ακτή της χώρας. Στη διαδρομή μας θα σταματήσουμε 
στην δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Φινλανδίας, το 
Τάμπερε (Tampere), που είναι κτισμένο ανάμεσα σε 
δύο λίμνες, τη Νασιγιάρβι και την Πουχαγιάρβι. Μετά τη 
σύντομη παραμονή μας στην πόλη, θα συνεχίσουμε για 
το ξενοδοχείο μας στην Βάασα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βάασα - Όουλου - Χαπαράντα, Βόρειο Σέλας
Η σημερινή μας πανέμορφη διαδρομή προς τον 
βορρά, θα μας οδηγήσει αρχικά στην Φινλανδική πόλη 
Όουλου, την τέταρτη μεγαλύτερη της χώρας και μία από 
τις μεγαλύτερες βόρειες πόλεις του κόσμου. Όουλου στη 
γλώσσα των Σάαμι, δηλαδή των Λαπώνων, σημαίνει 

"νερό πλημμύρας". Η πόλη βρίσκεται στο στόμιο 
του ποταμού Οουλουγιόκι και αποτελεί σημαντικό 
βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο της Φινλανδίας. 
Συνεχίζουμε για τις συνοριακές πόλεις Τόρνιο και 
Χαπαράντα, που στο παρελθόν υπήρξαν μια ενιαία 
πόλη, όμως στις αρχές του 19ου αιώνα χωρίστηκαν 
από τους Ρώσους, όταν ο ποταμός Τόρνιο ορίστηκε ως 
φυσικό σύνορο των δύο χωρών - της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας στην Σουηδική πόλη Χαπαράντα. Δείπνο και στη 
συνέχεια θα βγούμε για "το κυνήγι του Βορείου Σέλαος" 
(Aurora Borealis). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Χαπαράντα - Ροβανιέμι / Χωριό του Άγιου 
Βασίλη, Σαφάρι με Snowmobiles, Φάρμα Ταράνδων, 
Βόλτα με Έλκηθρο - Χαπαράντα, Εορταστικό Δείπνο 
Μια ολοήμερη εκδρομή γεμάτη εμπειρίες μας περιμένει 
σήμερα. Φθάνοντας στο Ροβανιέμι θα επισκεφθούμε 
το πιο μαγικό χωριό του κόσμου, το χωριό του Άγιου 
Βασίλη και θα γνωρίσουμε τον ίδιο και τα ξωτικά 
του στο γραφείο του! Στη συνέχεια, κινούμενοι με 
snowmobiles (μηχανοκίνητα σκούτερ χιονιού) πάνω 
από παγωμένες λίμνες και ποτάμια μέσα στο δάσος, 
θα φθάσουμε σε μια παραδοσιακή Λαπωνική φάρμα 
ταράνδων, την οποία θα επισκεφθούμε και θα έχουμε 
την ευκαιρία να μάθουμε το πώς οδηγείται ένα έλκηθρο 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Ελσίνκι, Τάµπερε, Βάασα - Όουλου, Χαπαράντα, Ροβανιέµι/Χωριό του Άγιου Βασίλη, Φάρµα Ταράνδων, Βόλτα µε έλκηθρα Ταράνδων,
"Σαφάρι" µε Snowmobiles, Ράνουα/Πάρκο Άγριας Ζωής, "Σαφάρι" µε Χάσκις, Βουοκάτι, Κουόπιο, Λάχτι

ΠΑΡΑΜυθΕΝιΑ ΧΡιΣΤΟυΓΕΝΝΑ ή ΠΡωΤΟΧΡΟΝιΑ 
ΣΤΟΝ ΑΡΚΤιΚΟ ΚυΚΛΟ, ΒΟΡΕιΟ ΣΕΛΑΣ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ! / ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΙΣΟ∆ΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ!

ΛΑΠΩΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΕΛΣΙΝΚΙ
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

με τάρανδους. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας και εορταστικό δείπνο. Διανυκτέρευση.
 
5η μέρα: Χαπαράντα, Κρουαζιέρα με Παγοθραυστικό
Άλλη μια συναρπαστική μέρα μας περιμένει σήμερα, μια 
εκπληκτική κρουαζιέρα με παγοθραυστικό στον Βοθνικό 
κόλπο. Αρχικά θα μεταβούμε στο λιμάνι Axelsviksvägen, 
από όπου θα επιβιβαστούμε στο παγοθραυστικό Polar 
Explorer και θα ξεκινήσουμε την κρουαζιέρα μας. 
Ειδικές θερμικές στολές διατίθενται σε όλους όσους 
επιθυμούν να βουτήξουν στα παγωμένα νερά κατά την 
στάση που θα πραγματοποιήσει το πλοίο - μια εμπειρία 
από μόνη της! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Χαπαράντα - Ράνουα, Πάρκο Άγριας Ζωής 
Βουοκάτι
Πρωινή αναχώρηση για να επισκεφθούμε το Πάρκο 
Άγριας Ζωής που βρίσκεται στην Ράνουα και είναι το 
βορειότερο του είδους του παγκοσμίως. Το πάρκο αυτό 
φιλοξενεί 50 διαφορετικά είδη ζώων στο σύνολο των 
περίπου 200, όπως λύγκες, αρκούδες, λύκους, άλκες, 
ελάφια κλπ., που ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. 
Μετά την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή επίσκεψη, 
συνεχίζουμε για το Βουοκάτι, ένα καλά κρυμμένο 
μυστικό της Φινλανδίας. Το τοπίο εδώ μοιάζει με αυτό 
της Λαπωνίας - χιονοσκέπαστα δάση, παγωμένες 
λίμνες κλπ. - αλλά όντας κάπως νοτιότερα, έχει το 
πλεονέκτημα των λίγο μεγαλύτερης διάρκειας ωρών 
ημέρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Βουοκάτι - Σαφάρι με Χάσκις - Κουόπιο - Λάχτι 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας μας περιμένει 
ακόμα μία συγκλονιστική αρκτική εμπειρία: το "σαφάρι 
με χάσκις", όπως ονομάζεται, είναι μια μεγάλη διαδρομή 

6 χιλιόμετρων, που θα διανύσουμε με έλκηθρο που το 
σέρνουν χάσκις! Μετά το πέρας της εκπληκτικής αυτής 
βόλτας, θα συνεχίσουμε για το Κουόπιο, μια πόλη της 
κεντρικής Φινλανδίας, που περιβάλλεται από τη λίμνη 
Κάλαβεσι. Φθάνοντας, θα ανεβούμε στον ύψους 75 
μέτρων Πύργο Πουίχο (Puijo Tower) για μια καταπληκτική 
θέα στην πόλη και την γύρω περιοχή με τις λίμνες 
και τα όμορφα νησιά. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή 
μας διαδρομή στο Λάχτι. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
 
8η μέρα: Λάχτι - Ελσίνκι - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι και πτήση για 
την Αθήνα.

Ελσίνσκι

Λάχτι

Τάμπερε

Κουόπιο
Βάασα

Βουοκάτι

Όουλου

Ράνουα

Ροβανιέμι

Χαπαράντα

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Axelsviksvägen

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΕΛΣιΝΚι-
ΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Επτά διανυκτερεύσεις σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή • Μεταφορές, περιηγήσεις, 
εκδρομές βάσει προγράμματος • Βόλτα με έλκηθρα ταράνδων, 
σαφάρι με χάσκις και με snowmobiles • Επίσκεψη στο χωριό του 
Άγιου Βασίλη • Επίσκεψη στο Πάρκο Άγριας Ζωής της Ράνουα 
• Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό! • Χριστουγεννιάτικο δείπνο: 
24/12 ή Πρωτοχρονιάτικο δείπνο: 31/12 (μέρος της Ημιδιατροφής) 
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 
καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, ό,τι δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχ.: 21, 28 ∆εκεµβρίου - 8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο SMART PRICE
∆ίκλινο 2195 2295
3ο άτοµο έως 12 ετών 1845 1945
Μονόκλινο 2495 2595

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις:
€ 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
Για κρατήσεις έως 60 μέρες πριν την αναχώρηση και για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ
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Λ Ο Ν ∆ Ι Ν Ο
Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Κ Ο  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  -  Γ Ο Υ Ι Ν Τ Σ Ο Ρ

1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Ξενάγηση πόλης,
Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λονδίνο 
με BRITISH ή AEGEAN. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε 
την γνωριμία μας με την Βρετανική πρωτεύουσα από το 
αριστοκρατικό προάστιο Σάουθ Κένσινγκτον, όπου θα 
θαυμάσουμε τα ογκώδη, επιβλητικά μουσεία Φυσικής 
ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα δούμε 
το μνημείο αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το 
Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ. Στη συνέχεια θα περάσουμε από 
το Νάιτσμπριντζ με τα καλόγουστα πολυκαταστήματα 
Χάροντς και Χάρβεϊ Νίκολς. Διασχίζοντας την Park Lane, 
θα δούμε την Marble Arch και το αριστοκρατικό Mayfair. 
Συνεχίζουμε προς την επίσημη κατοικία της Βασιλικής 
οικογένειας - τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ - και περνάμε 
από το Ουέστμινστερ με την πλατεία Κοινοβουλίου, όπου 
δεσπόζουν τα αγάλματα Εθνικών Ηρώων, το κτίριο του 
Κοινοβουλίου και το Αβαείο. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται 
στο Βρετανικό Μουσείο, όπου θα ξεναγηθούμε στην 
πτέρυγα με τα περίφημα και μοναδικά γλυπτά του 
Παρθενώνα. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από τα 
κεντρικά ξενοδοχεία, όπως το αγαπημένο των Ελλήνων 
ταξιδιωτών AMBA MARBLE ARCH 4* sup. (www.amba-
hotel.com) ή στο πλήρως ανακαινισμένο CUMBERLAND 
4* sup. (www.guoman.com) στην καρδιά της Oxford Street 
ή στο HOLIDAY INN REGENTS PARK 4* (www.holidayinn.
com) σε απόσταση περιπάτου από την Oxford Street. 
2η μέρα: Λονδίνο, Φωτισμένοι δρόμοι (Νυχτερινός γύρος πόλης)
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε ένα από τα δεκάδες πανέμορφα πάρκα 
του Λονδίνου, όπως τα Saint James Park, Kensington 
Gardens, Green Park και κυρίως το Hyde Park, που τις 
γιορτές "ντύνεται στα λευκά". Εδώ, στο WONDERLAND, 
βρίσκεται η χαρά για μικρούς και μεγάλους, με παιχνίδια, 
μαγαζάκια και παγοδρόμιο. Το απόγευμα σας προτείνουμε 

μια προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 ωρών στο 
νυχτερινό Λονδίνο (έξοδα ατομικά). θα περπατήσουμε στο 
κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου, το West 
End, με τα υπέροχα musical, το Soho με τα σκοτεινά και 
ιδιαίτερα σοκάκια, την περίφημη China Town, την Leicester 
Square, την πλατεία όπου λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες 
Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών κλπ. Στη συνέχεια θα 
επιβιβαστούμε στο πούλμαν για μια νυχτερινή περιήγηση 
στον Τάμεση με στάσεις για φωτογραφίες στα ωραιότερα 
ορόσημα της πόλης, όπως τα London Eye, Big Ben, 
Millennium Bridge, Saint Paul’s, More London Place, Tower 
Bridge, Shard. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ. 
3η μέρα: Λονδίνο, Αγορές
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Για τις 
Χριστουγεννιάτικες αγορές σας μπορείτε να ξεκινήσετε από 
την Όξφορντ Στριτ, τον πιο εμπορικό δρόμο της Ευρώπης, 
την πανέμορφη Ρίντζεντ Στριτ, τα αμέτρητα καταστήματα 
με όλα τα brand names της Μποντ Στριτ και την Κάρναμπι 
Στριτ, που είναι ο παράδεισος των fashionistas. Οι φίλοι της 
τέχνης και των επιστημών μπορούν να επιλέξουν ένα από 
τα δεκάδες μουσεία της πόλης, όπως το Μουσείο Φυσικής 
ιστορίας με τα 80.000.000 εκθέματα, το Μουσείο Βικτωρίας 
και Αλβέρτου, το μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών 
τεχνών του κόσμου, το Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο, 
την γκαλερί μοντέρνας τέχνης Τέιτ, το περίφημο μουσείο 
των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό - το καλύτερο 
στο είδος του για να "γνωρίσετε από κοντά" μεγάλες 
προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτικής, της show biz 
και του αθλητισμού. 
4η μέρα: Λονδίνο (Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον, 
Bicester Outlet Village)
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης, 
επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες κλπ. Επίσης, μπορείτε 
να συμμετάσχετε (έξοδα ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή 
μας στην επαρχία της Αγγλίας. Πρώτη μας επίσκεψη η 

περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα από 
μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους που 
υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια κολέγια, περιποιημένα 
παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες 
και αετώματα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και αγορές. 
Επόμενη επίσκεψή μας, η κωμόπολη Στράτφορντ Απόν 
Έιβον (Stratford-upon-Avon), η γενέτειρα ενός από τους 
μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές του 
κόσμου, του Γουίλιαμ Σαίξπηρ (William Shakespeare). 
Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι όπου γεννήθηκε και 
έζησε ο "Βάρδος του Στράτφορντ" και ελεύθερος χρόνος 
για μεσημεριανό γεύμα και βόλτα στις όχθες του ποταμού 
Έιβον. Τελευταία μας στάση, το εκπτωτικό χωριό Bicester 
Outlet Village, όπου θα έχουμε την ευκαιρία για αγορές από 
διάφορες μπουτίκ σε τιμές κόστους. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίντσορ - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι αναχωρούμε 
για την εκδρομή μας στο Γουίντσορ, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε το ομώνυμο κάστρο - κατοικία 
των βασιλέων της Αγγλίας από τον καιρό του Γουλιέλμου 
του Κατακτητή (προαιρετική είσοδος). θα επισκεφθούμε τα 
επίσημα διαμερίσματα, το κουκλόσπιτο της βασίλισσας και 
το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια θα έχουμε 
χρόνο για να απολαύσουμε μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια 
της πόλης. Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το 
αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την 
Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Το 6ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μία επιπλέον ελεύθερη μέρα και το 4ήμερο πρόγραμμα 
μία λιγότερη ελεύθερη μέρα. Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.
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Περιλαµβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝ∆ΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ µε 
AEGEAN ή BRITISH AIRWAYS • Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
THISTLE KENSINGTON GARDENS 4* sup ή παρόµοιο • Πλουσιοπάροχο 
µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά • Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάση προγράµµατος • Εισιτήριο για το Studio της Warner 
Bros - Harry Potter • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
∆εν Περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων, είσοδοι 
σε µουσεία, µνηµεία και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά 
στα ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόµενο κλπ.

1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο 
2η μέρα: Λονδίνο (Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον)

3η μέρα: Λονδίνο, Ξενάγηση πόλης (Νυχτερινός γύρος πόλης) 
4η μέρα: Λονδίνο ...στα μονοπάτια του Harry Potter 

5η μέρα: Λονδίνο - Μουσείο Μαντάμ Τυσσό - Βρετανικό Μουσείο - Κόβεντ Γκάρντεν
6η μέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίντσορ - Αθήνα

Αναχ.: 23, 24 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο SMART PRICE *

∆ίκλινο 645 695
3ο άτ. έως 12 ετών σε deluxe δωµάτιο 475 525
3ο, 4ο άτ. έως 12 ετών σε executive δωµάτιο 475 525
Μονόκλινο 945 995

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 175 με AEGEAN
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN 

(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

... το πιο μαγικό Family Plan!
Αυτά τα χριστούγεννα ζήστε...

Ταξιδέψε μαζί μας στην ατμόσφαιρα των ταινιών του Harry Potter, στο 
Λονδίνο που είναι η πόλη του. Αν μάλιστα κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά, 

θα καταλάβετε πως περιπλανιέστε στο φυσικό του περιβάλλον.

Το King’s Cross station και η πλατφόρμα Platform 9¾, η Leadenhall 
market, η βικτωριανή σκεπαστή αγορά που είναι η είσοδος για την 
Diagon Alley, το διώροφο Λεωφορείο των ιπποτών, το Hardy’s Original 
Sweet Shop... και το ταξίδι της οικογένειας στο Λονδίνο μετατρέπεται σε 

μαγική εμπειρία!!!

Βρετανικό Μουσείο, Μουσείο Μαντάμ Τυσσό, Κόβεντ Γκάρντεν, Γουίντσορ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΛΟΝΔιΝΟ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES ή BRITISH AIRWAYS • Τρεις, τέσσερις ή 
πέντε διανυκτερεύσεις σε κεντρικά ξενοδοχεία της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχ.: 22,29 Νοεµβρίου, 6,13 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες (Χριστουγεννιάτικες Αγορές)
9,23,30 Νοεµβρίου, 7,14 ∆εκεµβρίου - 4 µέρες (Χριστουγεννιάτικες Αγορές)

Πτήσεις µε
BRITISH AIRWAYS

HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*

CUMBERLAND
4*sup

AMBA MARBLE
ARCH 4*sup

Τιµές κατ’ άτοµο 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 395 445 475 545 515 595
3ο άτοµο έως 12 ετών    255 275 305 325 315 335
3ο και 4ο άτοµο έως 12 ετών
σε executive room - - - - 375 415
Μονόκλινο 525 625 675 815 745 895

Αναχ.: 21,22,23 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5,6 µέρες
Πτήσεις µε BRITISH AIRWAYS/

AEGEAN AIRLINES
HOLIDAY INN

REGENTS PARK 4*
CUMBERLAND

4*sup
AMBA MARBLE

ARCH 4*sup
Τιµές κατ’ άτοµο 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες
∆ίκλινο 565 615 615 695 665 765
3ο άτοµο έως 12 ετών    375 385 365 395 405 435
3ο και 4ο άτοµο έως 12 ετών
σε executive room - - - - 505 555
Μονόκλινο 735 815 885 1065 965 1165

Αναχ.: 24,26,28,29,30 ∆εκεµβρίου - 5,6 µέρες
Πτήσεις µε BRITISH AIRWAYS/

AEGEAN AIRLINES
HOLIDAY INN

REGENTS PARK 4*
CUMBERLAND

4*sup
AMBA MARBLE

ARCH 4*sup
Τιµές κατ’ άτοµο 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες
∆ίκλινο 495 545 545 635 595 695
3ο άτοµο έως 12 ετών    355 385 395 415 435 455
3ο και 4ο άτοµο έως 12 ετών
σε executive room - - - - 535 575
Μονόκλινο 635 735 835 995 895 1065

Αναχ.: 27 ∆εκεµβρίου, 3 Ιανουαρίου - 4 µέρες
Πτήσεις µε BRITISH AIRWAYS/

AEGEAN AIRLINES
HOLIDAY INN

REGENTS PARK 4*
CUMBERLAND

4*sup
AMBA MARBLE

ARCH 4*sup
Τιµές κατ’ άτοµο 27/12 3/1 27/12 3/1 27/12 3/1
∆ίκλινο 445 495 495 575 545 615
3ο άτοµο έως 12 ετών    315 355 345 415 405 475
3ο και 4ο άτοµο έως 12 ετών
σε executive room - - - - 445 515
Μονόκλινο 595 615 705 775 765 835

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 175 / Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Για τους πελάτες που θα επιλέξουν AEGEAN για τις αναχωρήσεις 26,28,29,30/12 θα υπάρχει επιβάρυνση

ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ!!!

Ένα εκπληκτικό ταξίδι που συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο τις δύο 
µεγαλουπόλεις του ∆υτικού Ηµισφαιρίου! Ένα µαγευτικό εορταστικό 
10ήµερο, που για πρώτη φορά προτείνεται στην Ελληνική αγορά!
Οι πιο όµορφες γιορτές της ζωής σας, σας περιµένουν... 

Αναχώρηση: 21 ∆εκεµβρίου (Λονδίνο: 5 µέρες / Νέα Υόρκη: 5 µέρες)
Τιµή από: 1575 €

* Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Βιένν

άλτσμπουρ κάλτσμπουρ κ

ελ αμ έε

Κίτ μπιελ

πάντεν

ά ιερλιν κ

Λίμνε
αλτσκάμερ κουτ

λατ ρυχείο
Χαλάιν

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
∆άση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν, Λίµνες Σαλτσκάµεργκουτ, Κίτζµπιελ, Ζελ αµ Ζέε, Αλατωρυχείο Χαλάιν!

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη με 
AUSTRIAN. Άφιξη στην ολοζώντανη πόλη με παράδοση 
στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Στους φαντασμαγορικά 
στολισμένους δρόμους της συναντάμε άμαξες με άλογα 
σκεπασμένα με κουβέρτες και χαρούμενες μπάντες να 
παιανίζουν - ένα μοναδικό γιορτινό θέαμα! Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο IMPERIAL RIDING SCHOOL 
4* sup με ανέσεις πολυτελείας (www.marriott.com). Χρόνος 
ελεύθερος. Για το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση στο 
γραφικό "κρασοχωριό" Γκρίντσιχ με δείπνο (έξοδα ατομικά) σε 
χαρακτηριστική βιεννέζικη ταβέρνα με τοπική μουσική.
2η μέρα: Βιέννη, Ξενάγηση, Ανάκτορα Σενμπρούν
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε 
την περίφημη κρατική Όπερα της Βιέννης, το Δημαρχείο, το 
Δημοτικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο με την 
πλούσια διακοσμημένη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Βοτιβκίρχε, 
τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, τον γοτθικού ρυθμού Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Στεφάνου κ.ά. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται 
με επίσκεψη στα ανάκτορα Σενμπρούν, όπου θα έχετε την 
ευκαιρία να περπατήσετε στους κήπους και να επισκεφθείτε 
τα διαμερίσματα στα οποία ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια. 
Χρόνος ελεύθερος για να θαυμάσετε τα υπέροχα στολισμένα 
χριστουγεννιάτικα δέντρα, τη φάτνη, τα ζαχαρόσπιτα, το 
Καρουσέλ, το τραινάκι, τα δεκάδες μαγαζάκια με εορταστικά 
δώρα και το λούνα παρκ, που όλα μαζί συνθέτουν την πιο 
φημισμένη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης! Κατά τη 
διάρκεια της παραμονής σας στη Βιέννη, μην παραλείψετε να 
επισκεφθείτε τα φημισμένα καφέ της πόλης, που αναδύουν την 
βιεννέζικη κουλτούρα, όπως το παραδοσιακό Sacher Café με την 
παγκοσμίως γνωστή σοκολατίνα του, το ιστορικό Cafe Central, 
τόπο συνάντησης της βιεννέζικης διανόησης στα πρώτα χρόνια 
του 20ου αιώνα, καθώς και το Café Mozart με τον μυρωδάτο 
καφέ, που βρίσκεται στην ίδια θέση από το 1794.
3η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν
Σήμερα θα γνωρίσουμε τα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση. 
Στην περιοχή του Μάγιερλινγκ θα δούμε το κυνηγετικό περίπτερο, 
γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο του πρίγκιπα και διαδόχου της 
Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας Ροδόλφου, μοναχογιού του 
αυτοκράτορα Φραγκίσκου ιωσήφ Α' και της αυτοκράτειρας Σίσυ, 
με την 17χρονη βαρόνη Μαρία Βετσέρα. Συνεχίζουμε για την 

κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν με τον καταπράσινο περίγυρο. 
Επιστροφή στη Βιέννη.
4η μέρα: Βιέννη - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - Σάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για την εντυπωσιακή περιοχή των 
κρυστάλλινων λιμνών του Σαλτσκάμεργκουτ, που περιβάλλονται 
από τις πανύψηλες βουνοκορφές των Άλπεων, με τα υπέροχα 
παραδοσιακά χωριουδάκια να αντικατοπτρίζονται στα ήρεμα 
νερά τους. Εικόνες μοναδικές, σαν να είναι βγαλμένες από την 
παλέτα ενός ταλαντούχου ζωγράφου! θα επισκεφθούμε μεταξύ 
άλλων το ειδυλλιακό χωριό Χάλστατ, χτισμένο σε μια απότομη 
όχθη της ομώνυμης λίμνης (Hallstättersee), το γραφικό χωριό 
Σαιντ Γκίλγκεν (Saint Gilgen), γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ, 
χτισμένο στις όχθες της λίμνης Βόλφγκανγκ (Wolfgangsee), 
καθώς και την γραφική λίμνη Φούσλζεε (Fuschlsee). Συνεχίζουμε 
για την γενέτειρα του Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο EUROPA SALZBURG 4* sup 
(www.austriatraned.at).
5η μέρα: Σάλτσμπουργκ, Ξενάγηση πόλης,
Αλατωρυχείο Χαλάιν
Πρωινή ξενάγηση στο "Κάστρο του Αλατιού", όπως 
μεταφράζεται το όνομα της πόλης του Σάλτσμπουργκ, καθώς, 
κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η οικονομική του δύναμη στηρίχθηκε 
στον "λευκό χρυσό", δηλαδή το ορυκτό αλάτι. Κατά τη διάρκεια 
της ξενάγησής μας στην παραμυθένια αυτή πόλη θα δούμε το 
παλάτι Μίραμπελ με τους εκπληκτικά διαμορφωμένους κήπους 
του, ενώ, αφού διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ θα φθάσουμε 
στην Γκετράιντεγκασσε, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της 
έξοχα διατηρημένης παλιάς πόλης με τα στενά δρομάκια, 
τα όμορφα κτίρια, τους ναούς και το εντυπωσιακό κάστρο 
Χοενσάλτσμπουργκ στην κορυφή του λόφου. Ανάμεσα σε 
κομψές μπουτίκ και βιτρίνες με πορσελάνινες κούκλες, βρίσκεται 
το σπίτι όπου γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους 
συνθέτες κλασικής μουσικής, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 
(1756-1791), το οποίο σήμερα αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο 
με ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μία διαδρομή περίπου 15 
χιλιομέτρων για να επισκεφθούμε το αλατωρυχείο Hallein, το 
οποίο λειτουργεί πάνω από 2.500 χρόνια. Σήμερα έχει πλέον 
αξιοποιηθεί τουριστικά και μπορεί κανείς να επισκεφθεί τις 
υπόγειες στοές του. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ και χρόνος 
ελεύθερος για βόλτες, ψώνια και καφέ.

6η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Κίτζμπιελ - Ζελ αμ Ζέε - Σάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για μια υπέροχη διαδρομή με προορισμό 
ένα από τα διασημότερα χιονοδρομικά κέντρα του κόσμου, 
το Κίτζμπιελ (Kitzbühel). Πρόκειται για ένα αμφιθεατρικά 
κτισμένο χωριό των Άλπεων με χρωματιστά κουκλόσπιτα 
τιρολέζικης αρχιτεκτονικής, που ξεπερνά σε γραφικότητα 
ακόμα και τα ωραιότερα εικονογραφημένα παραμύθια! Και 
ανάμεσά τους θα βρείτε μικρά πανέμορφα καταστήματα, 
γεμάτα χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο είδη. Συνεχίζουμε για 
το παραμυθένιο Ζελ αμ Ζεε, που κτίστηκε από μοναχούς του 
Σάλτσμπουργκ στις όχθες της ομώνυμης πανέμορφης λίμνης. 
Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε το υπέροχο αλπικό τοπίο.
Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ.
7η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Βιέννη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί. Το μεσημέρι αναχωρούμε για το 
αεροδρόμιο της Βιέννης για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Το εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 1 
λιγότερο ελεύθερη μέρα στη Βιέννη.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒιΕΝΝΗ-ΑθΗΝΑ 
με AUSTRIAN • Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο IMPERIAL 
RIDING SCHOOL 4* στη Βιέννη ή παρόμοιο • Τρεις διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο EUROPA 4* sup. ή παρόμοιο στο Σάλτσμπουργκ • 
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, επισκέψεις 
με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 
ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, 
είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 21, 22 ∆εκεµβρίου  6,7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο  21-26 ∆εκ. 22-28 ∆εκ.
∆ίκλινο 745 795
3ο άτοµο έως 12 ετών 545 595
Μονόκλινο 895 995
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 155

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!
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Βιένν

άλτσμπουρ κάλτσμπουρ κ

πάντεν

ά ιερλιν κ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΒΙΕΝΝΗ

GETREIDEGASSE

ΒΙΕΝΝΗ
∆άση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν, (Σάλτσµπουργκ)

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη, Ξενάγηση, Ανάκτορα Σενμπρούν
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη με AEGEAN, AUSTRIAN ή ELLINAIR. Άφιξη 
και ξενάγηση στην πόλη (Αναλυτική περιγραφή στην 1η και 2η μέρα του προγράμματος Βιέννη - 
Σάλτσμπουργκ, σελ. 12). Μεταφορά στο ξενοδοχείο LEMERIDIEN VIENNA 5* (www.marriott.com) σε 
superior δωμάτια ή στο INTERCONTINENTAL 5* (www.intercontinental.com) ή στο IMPERIAL RIDING 
SCHOOL 4* sup. με ανέσεις πολυτελείας (www.marriott.com) ή στο ARCOTEL WIMBERGER VIENNA 
4* (www.arcotelhotels.com). 
2η μέρα: Βιέννη, Χριστουγεννιάτικη αγορά
Ελεύθερη μέρα στην γιορτινή Βιέννη. Μερικά από τα δρώμενα των ημερών που σας συνιστούμε να 
παρακολουθήσετε είναι η Κρατική Όπερα της Βιέννης, η "Vienna State Opera" (www.wienerstaatoper.at)  
και η διάσημη Παιδική Χορωδία της Βιέννης, "The Vienna Boy’s Choir" (www.wsk.at). Σας προτείνουμε 
επίσης να παρακολουθήσετε τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Στεφάνου τα μεσάνυχτα.
3η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα (Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ)
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή (έξοδα ατομικά) στην γενέτειρα 
του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ, που αποτέλεσε σκηνικό της θρυλικής ταινίας "Η Μελωδία της 
Ευτυχίας". Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στην παραμυθένια αυτή πόλη με την ξεχωριστή ομορφιά 

και ιστορία, θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ (Mirabell) με τους εκπληκτικά διαμορφωμένους κήπους 
του, ενώ, αφού διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ (Salzach), θα φθάσουμε στην Γκετράιντεγκασσε 
(Getreidegasse), τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της έξοχα διατηρημένης παλιάς πόλης (Altstadt) με 
τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους ναούς και το εντυπωσιακό κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ 
(Hohensalzburg) στην κορυφή του λόφου. Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες με πορσελάνινες 
κούκλες, βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες κλασικής 
μουσικής, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791), το οποίο σήμερα αποτελεί το ομώνυμο 
Μουσείο με ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα. Επιστροφή στη Βιέννη αργά το 
απόγευμα.
4η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν
Αναλυτική περιγραφή στην 3η μέρα του προγράμματος Βιέννη - Σάλτσμπουργκ, σελ. 12
5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 
χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Το εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒιΕΝΝΗ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN ή AUSTRIAN • Τρεις, τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, ανάκτορα και λοιπά αξιοθέατα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, ποτά/αναψυκτικά κλπ., καθώς και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155 - Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
* Για κρατήσεις έως 45 μέρες πριν την αναχώρηση και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Τιµές κατ’ άτοµο
IMPERIAL 4* sup INTERCONTINENTAL 5* LE MERIDIEN 5*

23 - 26 ∆εκ., 3 - 6 Ιαν.,  4 µέρες
SMART PRICE * SMART PRICE *

∆ίκλινο 495 545 575 625 695
3ο άτ. έως 12 ετών 435 485 495 545 595
Μονόκλινο 595 645 755 795 995

Τιµές κατ’ άτοµο
ARCOTEL / WIMBERGER 4* IMPERIAL 4* sup INTERCONTINENTAL 5* LE MERIDIEN 5*

21 - 26 ∆εκεµβρίου,  6 µέρες
SMART PRICE *

∆ίκλινο 445 495 545 635 795
3ο άτ. έως 12 ετών 345 395 445 535 695
Μονόκλινο 595 645 695 925 1255

Τιµές κατ’ άτοµο
IMPERIAL 4* sup INTERCONTINENTAL 5* LE MERIDIEN 5*

22 - 26 ∆εκ, 24 - 28 ∆εκ.  /  26 - 30 ∆εκ., 2 - 6 Ιαν.,  5 µέρες
SMART PRICE * SMART PRICE *

∆ίκλινο 545 595 615 665 795
3ο άτ. έως 12 ετών 445 495 515 565 695
Μονόκλινο 665 715 855 905 1165

Τιµές κατ’ άτοµο IMPERIAL 4* sup INTERCONTINENTAL 5* LE MERIDIEN 5*
22 - 27 ∆εκεµβρίου,  6 µέρες

∆ίκλινο 595 685 885
3ο άτ. έως 12 ετών 495 585 785
Μονόκλινο 755 945 1345

Τιµές κατ’ άτοµο
IMPERIAL 4* sup INTERCONTINENTAL 5*

29 ∆εκ. - 2 Ιαν., 30 ∆εκ. - 3 Ιαν.,  5 µέρες
29/12 30/12 29/12 30/12

∆ίκλινο 655 595 825 755
3ο άτ. έως 12 ετών 555 495 725 655
Μονόκλινο 915 845 1295 1195

Αναχ.: 23 ∆εκεµβρίου, 3 Ιανουαρίου - 4 µέρες / 22, 24, 26, 29, 30 ∆εκεµβρίου,  2 Ιανουαρίου - 5 µέρες /  21, 22 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο - Ίννσμπρουκ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με LUFTHANSA 
για Μόναχο. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για το 
κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, τη "γέφυρα του ποταμού ινν", 
πρωτεύουσα του Αυστριακού ομόσπονδου κρατιδίου 
Τιρόλο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAUER BAR 4* 
(www.grauer-baer.at/en). Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

2η μέρα: Ίννσμπρουκ - Ομπεραμεργκάου - Κάστρο 
Νοϊσβανστάιν - Ίννσμπρουκ
Πρωινή αναχώρηση για το παραμυθένιο χωριό 
Ομπεραμεργκάου, παγκοσμίως γνωστό για τα ζωγραφιστά 
σπίτια του, καθώς και την ανά δεκαετία θεατρική 
αναπαράσταση των Παθών του Χριστού - ένα τάμα που 
έγινε το 1633, σε μια ύστατη προσπάθεια αναχαίτισης της 
πανούκλας που σάρωνε. Περπατώντας, θα θαυμάσουμε 
τους ζωγραφισμένους με φωτεινά χρώματα τοίχους, 
όπου απεικονίζονται θέματα θρησκευτικού περιεχομένου, 
αναπαραστάσεις από την καθημερινή ζωή της υπαίθρου 
και κυρίως από τον κόσμο των παραμυθιών και των 
γερμανικών θρύλων. Στη συνέχεια, μέσα από μια υπέροχη 
διαδρομή, φθάνουμε στο επιβλητικό και μεγαλειώδες 
κάστρο Νοϊσβανστάιν, που δεσπόζει στον λόφο, 
περιτριγυρισμένο από βουνά με πυκνό δάσος και δύο 
μεγάλες λίμνες. Είναι το πιο διάσημο κάστρο στον κόσμο, 
το πρώτο από τα τρία κάστρα του βασιλιά της Βαυαρίας 
Λουδοβίκου Β΄, που χρησιμοποιήθηκε και ως πρότυπο για 
το Κάστρο της ωραίας Κοιμωμένης - σήμα κατατεθέν της 
Disneyland. Επιστροφή στο Ίννσμπρουκ.

3η μέρα: Ίννσμπρουκ - Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι - Ίννσμπρουκ 
Πρωινή αναχώρηση για το Βάτενς, όπου θα επισκεφθούμε 
το εκπληκτικό στο είδος του μουσείο Σβαρόφσκι - ένα 
ταξίδι στον μαγικό, θαυμαστό, παραμυθένιο κόσμο 
των κρυστάλλων Swarovski. θα περιηγηθούμε στους 
λαμπερούς Διαδρόμους και στις "Αίθουσες των θαυμάτων", 
σε έναν χώρο που συνδυάζει δημιουργικότητα, καινοτομία, 
τέχνη και διασκέδαση! Και φυσικά, ο Κρυστάλλινος Κόσμος 

διαθέτει κατάστημα, όπου μπορείτε να αγοράσετε κάποιες 
από τις μοναδικές δημιουργίες του οίκου. Επιστροφή στο 
Ίννσμπρουκ, όπου κατά την περιήγησή μας θα δούμε 
την Χρυσή Στέγη, τις πλατείες, τα δρομάκια, τα μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής κτίρια, τον Καθεδρικό ναό και το παλάτι. Το 
βράδυ θα απολαύσουμε το Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο 
ξενοδοχείο μας.

4η μέρα: Ίννσμπρουκ, Ολοήμερη εκδρομή στο 
Σάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στο 
πανέμορφο Σάλτσμπουργκ, το "Κάστρο του Αλατιού", 
όπως μεταφράζεται το όνομα της πόλης, καθώς, κατά τη 
ρωμαϊκή εποχή, η οικονομική του δύναμη στηρίχθηκε 
στον "λευκό χρυσό", δηλαδή το ορυκτό αλάτι. Κατά τη 
διάρκεια της ξενάγησής μας στην παραμυθένια αυτή πόλη 
θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ με τους κήπους του, ενώ, 
αφού διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ, θα φθάσουμε 
στην Γκετράιντεγκασσε, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της 
έξοχα διατηρημένης παλιάς πόλης με τα στενά δρομάκια, 
τα όμορφα κτίρια, τους ναούς και το εντυπωσιακό 
κάστρο Χοχενσάλτσμπουργκ στην κορυφή του λόφου. 
Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες με πορσελάνινες 
κούκλες, βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε ένας από 
τους σημαντικότερους συνθέτες κλασικής μουσικής, 
ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791), που 
σήμερα αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο με ενδιαφέροντα 
προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα. Χρόνος 
ελεύθερος για τα βόλτες, ψώνια και καφέ. Επιστροφή στο 
Ίννσμπρουκ.

5η μέρα: Ίννσμπρουκ - Κίτζμπιελ - Λίμνη Άχενζεε - 
Περτισάου - Ίννσμπρουκ
Πρωινή αναχώρηση για μια υπέροχη διαδρομή με 
προορισμό το διασημότερο χιονοδρομικό κέντρο της 
Αυστρίας, το Κίτζμπιελ (Kitzbühel). Πρόκειται για ένα 
αμφιθεατρικά κτισμένο χωριό των Άλπεων με χρωματιστά 
κουκλόσπιτα τιρολέζικης αρχιτεκτονικής, που ξεπερνά σε 
γραφικότητα ακόμα και τα ωραιότερα εικονογραφημένα 

παραμύθια! Και ανάμεσά τους θα βρείτε μικρά πανέμορφα 
καταστήματα, γεμάτα χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο είδη. 
Συνεχίζουμε για την υπέροχη λίμνη Άχενζεε (Achensee), 
που περιβάλλεται από τις πυκνοφυτεμένες πλαγιές των 
βουνών. θα σταματήσουμε για λίγο στο πανέμορφο χωριό 
Περτιζάου (Pertisau) για να απολαύσουμε την εκπληκτική 
θέα της γύρω περιοχής και θα επιστρέψουμε το απόγευμα 
στο Ίννσμπρουκ.

6η μέρα: Ίννσμπρουκ - Μόναχο - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το Μόναχο, όπου θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για …shopping therapy στα πολυτελή 
καταστήματα ή για να επισκεφθείτε κάποια από τα 
αξιόλογα μουσεία και πινακοθήκες της πόλης. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

όναχο

ννσμπρουκ

Βάτεν

Κάστρο
ο σβανστάιν

άλτσμπουρ κ

Κίτ μπιελ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Λίμν
χεν εε

Λίμν
χεν εε

ερτι άου

μπεραμερ κάου

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΤΙΡΟΛΟ - ΒΑΥΑΡΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-
ΑθΗΝΑ με LUFTHANSA • Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
GRAUER BAR 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Χριστουγεννιάτικο δείπνο Gala στις 24/12 στο ξενοδοχείο • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, 
ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ότι 
αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο SMART PRICE *

∆ίκλινο 745 795
3ο άτοµο έως 12 ετών 595 595
Μονόκλινο 945 995

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 185
* Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση και για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Ίννσµπρουκ, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι, Σάλτσµπουργκ, Οµπεραµεργκάου, Νοϊσβαστάιν
Κίτζµπιελ, Λίµνη Άχενζεε/Περτισάου, Μόναχο

Χριστουγεννιάτικο δείπνο Gala στο ξενοδοχείο μας

ΝΟΪΣΒΑΣΤΑΪΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ
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SDVSVBDVSV

όναχο

ννσμπρουκ

Βάτεν

άλτσμπουρ κ

Ρέ κενσμπουρ κ

ZugspitzeZugspitze

μπεραμερ κάου

κάρμι αρτενκίρχερνκάρμι αρτενκίρχερν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Ο ν ε ι ρ ε µ έ ν ε ς  γ ι ο ρ τ έ ς  σ τ ο  Μ Ο Ν Α Χ Ο
Σάλτσµπουργκ, Ίννσµπρουκ, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι, Ρέγκενσµπουργκ, Γκάρµις-Πάρτενκιρχερν, Όµπεραµεργκαου

1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο, Ξενάγηση πόλης 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μόναχο με 
LUFTHANSA. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας 
και περιπατητική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο με την 
εορταστική, λόγω των ημερών, ατμόσφαιρα, όπου θα δούμε 
το ρολόι του επιβλητικού Δημαρχείου με τις 32 πολύχρωμες 
φιγούρες να κινούνται υπό τους ήχους 43 καμπανών, 
γιορτάζοντας τον γάμο του Δούκα Γουλιέλμου. Βόλτα στην 
εντυπωσιακή Χριστουγεννιάτικη αγορά (ανοιχτή μέχρι 
24/12 στις 14:00 μ.μ.). Εδώ βρίσκεται και το πανύψηλο 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα 2.500 λαμπιόνια. θα νιώσετε 
το άρωμα του ζεστού κρασιού στα μικρά ξύλινα περίπτερα, 
θα γευθείτε τα κλασικά λαχταριστά λουκάνικα και θα 
αγοράσετε πανέμορφα χειροποίητα χριστουγεννιάτικα δώρα. 
Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο MERCURE CITY 
CENTER 4* (www.accorhotels.com). 
2η μέρα: Μόναχο - Ρέγκενσμπουργκ - Μόναχο
Πρωινή αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, το "Κάστρο 
της Βασίλισσας", που ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους και 
αποτελούσε από τον μεσαίωνα έως τις αρχές του 19ου 
αιώνα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της χώρας. 
Κτισμένο στις όχθες των ποταμών Δούναβη και Ρέγκεν, 
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε την Πέτρινη 
Γέφυρα, ένα εξαιρετικό δείγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, 
θα διασχίσουμε την Ρωμαϊκή Πύλη (Porta Praetoria), θα 
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου - το 
κορυφαίο έργο γοτθικής αρχιτεκτονικής στη Βαυαρία - καθώς 
και το παλιό Δημαρχείο. 
3η μέρα: Μόναχο - Γκάρμις-Πάρτενκιρχερν - Όμπεραμεργκαου 
Ανάβαση στο βουνό Zugspitze - Μόναχο
Πρωινή αναχώρηση για το πανέμορφο Γκάρμις-Πάρτενκιρχεν, 
το δημοφιλέστερο θέρετρο της Γερμανίας και ένα από τα 
πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα στην Ευρώπη. Οφείλει τη 
φήμη του στην εξαιρετική του τοποθεσία στους πρόποδες της 
ψηλότερης κορυφής των γερμανικών Άλπεων, της Zugspitze 
(2.964 μέτρα). Εδώ φιλοξενήθηκαν το 1936 οι Χειμερινοί 
Ολυμπιακοί Αγώνες. Προηγουμένως, το Γκάρμις και το 
Παρτενκίρχεν ήταν δύο ξεχωριστά χωριά που απείχαν μεταξύ 
τους μόλις ένα χιλιόμετρο. Με αφορμή τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες και κατ' εντολή του Αδόλφου Χίτλερ, ενώθηκαν σε 
μια ενιαία περιφέρεια. Το Γκάρμις είναι το παλαιότερο και 

στο κέντρο του υπάρχουν πανέμορφα σπίτια και πανδοχεία, 
ζωγραφισμένα με υπέροχες βουκολικές και βιβλικές 
παραστάσεις. Το Πάρτενκιρχεν είναι κατά τριακόσια χρόνια 
νεότερο. Με τον οδοντωτό μπορούμε να ανεβούμε (καιρού 
επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) στο ψηλότερο σημείο των 
2.964 μέτρων για να απολαύσουμε την εκπληκτική θέα των 
γερμανικών, αυστριακών και ιταλικών Άλπεων!!! Συνεχίζουμε 
για το παραμυθένιο χωριό Όμπεραμεργκαου, παγκοσμίως 
γνωστό για τα ξύλινα ζωγραφιστά σπιτάκια του, καθώς και 
την ανά δεκαετία θεατρική αναπαράσταση των Παθών του 
Χριστού - ένα τάμα του 1633, σε μια ύστατη προσπάθεια 
αναχαίτισης της πανούκλας. Περπατώντας, θα θαυμάσουμε 
τους ζωγραφισμένους με φωτεινά χρώματα τοίχους, 
όπου απεικονίζονται θέματα θρησκευτικού περιεχομένου, 
αναπαραστάσεις από την καθημερινή ζωή της υπαίθρου κ.ά. 
4η μέρα: Μόναχο - Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι - Ίννσμπρουκ  
Μόναχο 
Πρωινή αναχώρηση για το Βάτενς, όπου θα επισκεφθούμε 
το μοναδικό στο είδος του μουσείο Σβαρόφσκι - ένα ταξίδι 
στον μαγικό, θαυμαστό, παραμυθένιο κόσμο των κρυστάλλων 
Swarovski (έξοδα ατομικά). θα περιηγηθούμε στους 
λαμπερούς Διαδρόμους, στις "Αίθουσες των θαυμάτων", 
σε έναν χώρο που συνδυάζει δημιουργικότητα, καινοτομία, 
τέχνη και διασκέδαση! Και φυσικά, ο Κρυστάλλινος Κόσμος 
διαθέτει κατάστημα, όπου μπορείτε να αγοράσετε κάποιες 
από τις μοναδικές δημιουργίες του οίκου. Συνεχίζουμε για 
το κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, τη "γέφυρα του ποταμού ινν" 
(brücke: γέφυρα), πρωτεύουσα του Αυστριακού ομόσπονδου 
κρατιδίου Τιρόλο, με τις όμορφες πλατείες, τα δρομάκια, 
τα μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια, τον Καθεδρικό ναό και το 
παλάτι. Επιστροφή στο Μόναχο. 
5η μέρα: Μόναχο, Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στο 
πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Η διαδρομή μέσα από το 
εντυπωσιακό τοπίο της Βαυαρίας και λίγο αργότερα της 
Αυστρίας μας οδηγεί στο "Κάστρο του Αλατιού", όπως 
μεταφράζεται το όνομα της πόλης, καθώς, κατά τη ρωμαϊκή 
εποχή, η οικονομική του δύναμη στηρίχθηκε στον "λευκό 
χρυσό", δηλαδή το ορυκτό αλάτι. Κατά τη διάρκεια της 
ξενάγησής μας στην παραμυθένια αυτή πόλη θα δούμε το 
παλάτι Μίραμπελ με τους κήπους του, ενώ, αφού διασχίσουμε 
το ποτάμι Σάλτσαχ, θα φθάσουμε στην Γκετράιντεγκασσε, 

τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της έξοχα διατηρημένης παλιάς 
πόλης με τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους ναούς 
και το εντυπωσιακό κάστρο Χοχενσάλτσμπουργκ στην 
κορυφή του λόφου. Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες 
με πορσελάνινες κούκλες, βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε 
ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες κλασικής μουσικής, 
ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791), που σήμερα 
αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο με ενδιαφέροντα προσωπικά 
και οικογενειακά αντικείμενα. Χρόνος ελεύθερος για τα βόλτες, 
ψώνια και καφέ. Επιστροφή στο Μόναχο.
6η μέρα: Μόναχο - Αθήνα
Στον ελεύθερο χρόνο σήμερα το πρωί μπορείτε να επισκεφθείτε 
τα παγκοσμίου φήμης μουσεία και πινακοθήκες του Μονάχου 
(ανάλογα με την ώρα πτήσης και εάν είναι ανοιχτά). Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. 
Στο πενθήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑθΗΝΑ με 
LUFTHANSA • Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MERCURE
CITY CENTER 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • 
Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, 
είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, ανάβαση στο βουνό Zugspitze και λοιπά 
αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ότι 
αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 6,22,26,29 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες
22,23,29 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
6 ∆εκ.,
2 Ιαν.

22,26
∆εκ.

22,23
∆εκ. 29 ∆εκ. 29 ∆εκ.

5 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 495 545 595 595 635
3ο άτ. έως 12 ετ. 445 495 545 545 585
Μονόκλινο 695 745 825 855 915

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 185

ΜΟΝΑΧΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΜΟΝΑΧΟ
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πάμπερ κ

υρεμβέρ

ρανκ ο ρτ

Ρόττενμπουρ κ
τρασβο ρ ο

Ε κισέμ
Κολμάρ
Ρίκβιρ

πάντεν πάντεν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ  - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Ρόττενµπουργκ, Μπάµπεργκ, Στρασβούργο, Αλσατικός ∆ρόµος του Κρασιού, Εγκισέµ

Κολµάρ, Ρικβίρ, Μπάντεν Μπάντεν, Φρανκφούρτη

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Νυρεμβέργη
Ξενάγηση πόλης, Χριστουγεννιάτικη αγορά
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
Φρανκφούρτη, την πόλη που εκτός από έδρα του χρηματιστηρίου 
και τραπεζών, θεωρείται δίκαια το "Μανχάταν" του Μάιν. Λίγος 
χρόνος για να περπατήσουμε στον πεζόδρομο Zeil, που είναι 
η χαρά του shopping και αναχώρηση για Νυρεμβέργη. Άφιξη 
και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε το επιβλητικό Δημαρχείο και την ιστορική Marktplatz, 
τους εντυπωσιακούς ναούς του Αγίου Λαυρεντίου και του 
Αγίου Σεβάλδου, το ιστορικό Γηροκομείο του Αγίου Πνεύματος 
στις όχθες του ποταμού Πέγκνιτζ και το επιβλητικό κάστρο 
Kaiserburg. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την περίφημη 
Χριστουγεννιάτικη αγορά Christkindlesmarkt (έως τις 24 Δεκ., 
νωρίς το μεσημέρι). Τακτοποίηση στο κεντρικό, πολυτελές 
ξενοδοχείο SHERATON GRAND 5* (www.starwoodhotels.com).

2η μέρα: Νυρεμβέργη - Μπάμπεργκ - Νυρεμβέργη
Πρωινή αναχώρηση για το μαγευτικό Μπάμπεργκ, τη "Ρώμη 
της Φρανκονίας", όπως επονομάζεται, καθώς είναι κτισμένο και 
αυτό σε επτά λόφους. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη θα 
δούμε τον Καθεδρικό ναό (10ου-13ου αιώνα) - έναν από τους 
μεγαλύτερους ρομανικού ρυθμού στη Γερμανία - το παλαιό 
Δημαρχείο που υπέστη ζημιές το 1945, το παλαιό και το νέο 
Ανάκτορο, καθώς και τον γραφικό πύργο Άλτενμπουργκ του 
10ου αιώνα. Στο Μπάμπεργκ υπάρχουν πολλά καταστήματα 
με αντίκες και πολυάριθμες ζυθοποιίες, που ειδικεύονται στην 
παρασκευή της διάσημης καπνιστής μπύρας (Rauchbier). 
Επιστροφή το μεσημέρι στη Νυρεμβέργη και χρόνος ελεύθερος 
για βόλτες στην πόλη και την Χριστουγεννιάτικη αγορά της.

3η μέρα: Νυρεμβέργη - Ρόττενμπουργκ - Στρασβούργο
Πρωινή αναχώρηση για την παραμυθένια πόλη του 
Ρόττενμπουργκ, ίσως την καλύτερα διατηρημένη μεσαιωνική 
πόλη της Ευρώπης. Περπατήστε στα πλακόστρωτα δρομάκια, 
δείτε τα χαρακτηριστικά σπιτάκια με τις ξυλοδεσιές, θαυμάστε 
το αναγεννησιακό Δημαρχείο και επισκεφθείτε τον Καθεδρικό 
ναό του Αγίου ιακώβου. Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο, 
την πρωτεύουσα της Αλσατίας, που βρίσκεται κοντά στα 
γαλλογερμανικά σύνορα και αποτελεί έδρα σημαντικών 

διεθνών θεσμών, όπως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δικαστηρίου 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
HILTON STRASBOURG 4* sup. (www.hilton.com). Ελεύθερος 
χρόνος στην Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, που είναι από 
τις μεγαλύτερες της Γαλλίας. Ένα γιγαντιαίο χριστουγεννιάτικο 
δέντρο στην πλατεία Κλεμπέρ με φόντο τον Καθεδρικό ναό, 
μετατρέπει όλη την πόλη σε έναν τόπο παραμυθένιο!

4η μέρα: Στρασβούργο, Ξενάγηση πόλης
Πρωινή περιήγηση στο Στρασβούργο, όπου θα δούμε τον ύψους 
149 μέτρων Καθεδρικό ναό της Notre Dame και το εντυπωσιακό 
αστρονομικό ρολόι που βρίσκεται στο εσωτερικό του. Στη 
συνέχεια θα περπατήσουμε στην κουκλίστικη "Petite France"/
Μικρή Γαλλία, το ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου, μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με τους γραφικούς 
δρόμους, τα ξύλινα σπιτάκια, τις λιθόστρωτες πλατείες και τις 
γέφυρες του ποταμού ιλλ που διαρρέει την πόλη, στον οποίο 
μάλιστα, η Αλσατία να οφείλει πιθανόν και το όνομά της, καθότι 
στα γερμανικά Elsass σημαίνει "περιοχή του ιλλ".

5η μέρα: Στρασβούργο - Αλσατικός Δρόμος του Κρασιού, 
Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρικβίρ - Στρασβούργο
Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό χωριό Εγκισέμ (Eguisheim), 
γνωστό για τα ερείπια των τριών κάστρων του και για το 
υπέροχο κρασί του, καθώς το ιδιαίτερο κλίμα της περιοχής 
ευνοεί την αμπελοκαλλιέργεια. Συνεχίζοντας το οδοιπορικό 
μας στην καρδιά της Αλσατίας, θα φθάσουμε στο γοητευτικό 
Κολμάρ, την "πρωτεύουσα της αλσατικής οινοπαραγωγής", με 
την πλούσια μεσαιωνική και αναγεννησιακή του αρχιτεκτονική 
και θα καταλήξουμε στο "χωριό των αμπελουργών", το Ρικβίρ 
(Riquewihr), έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, φωλιασμένο 
πίσω από τα μεσαιωνικά του τείχη που μοιάζουν ανέπαφα. 
Επιστροφή στο Στρασβούργο.

6η μέρα: Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν - Φρανκφούρτη - 
Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την γραφική λουτρόπολη Μπάντεν 
Μπάντεν με τους ολάνθιστους κήπους και τον ποταμό Όος να 
την διαρρέει, γνωστή για τις ιαματικές πηγές, τα λουτρά του 

Καρακάλα, αλλά και το ιστορικό Καζίνο, το κτίριο-κόσμημα της 
πόλης. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
της Φρανκφούρτης για την πτήση μας στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Στις αναχωρήσεις 26/12 και 2/1 το πρόγραμμα είναι 
5ήμερο. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-
ΦΡΑΝΚΦΟυΡΤΗ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Δύο διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο SHERATON CARLTON 5* στη Νυρεμβέργη 
• Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HILTON 4* ή 
παρόμοιο στο Στρασβούργο • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα 
καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 
75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων, check points, parking 20€/άτομο, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και 
λοιπά αξιοθέατα και ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 21,26 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5,6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 21 ∆εκ.
6 µέρες

26 ∆εκ., 2 Ιαν.
5 µέρες

∆ίκλινο 745 645
3ο άτοµο έως 12 ετών 545 495
Μονόκλινο 1045 895

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
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όναχο

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

υρεμβέρ

άλτσμπουρ κ

Ρέ κενσμπουρ κ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Ρόττενμπουρ κ

πάμπερ κ

ρανκ ο ρτ

Σάλτσµπουργκ, Ρόττενµπουργκ, Μπάµπεργκ, Ρέγκενσµπουργκ

1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο, Ξενάγηση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μόναχο με 
LUFTHANSA. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας 
και περιπατητική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο με την 
εορταστική, λόγω των ημερών, ατμόσφαιρα, όπου θα δούμε 
το ρολόι του επιβλητικού Δημαρχείου με τις 32 πολύχρωμες 
φιγούρες να κινούνται υπό τους ήχους 43 καμπανών, 
γιορτάζοντας τον γάμο του Δούκα Γουλιέλμου. Βόλτα στην 
εντυπωσιακή Χριστουγεννιάτικη αγορά (ανοιχτή μέχρι 
24/12 στις 14:00 μ.μ.). Εδώ βρίσκεται και το πανύψηλο 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα 2.500 λαμπιόνια. θα νιώσετε 
το άρωμα του ζεστού κρασιού στα μικρά ξύλινα περίπτερα, 
θα γευθείτε τα κλασικά λαχταριστά λουκάνικα και θα 
αγοράσετε πανέμορφα χειροποίητα χριστουγεννιάτικα 
δώρα. Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο MERCURE
CITY CENTER 4* (www.accorhotels.com).
2η μέρα: Μόναχο, Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στο 
πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Η διαδρομή μέσα από το 
εντυπωσιακό τοπίο της Βαυαρίας και λίγο αργότερα της 
Αυστρίας μας οδηγεί στο "Κάστρο του Αλατιού", όπως 
μεταφράζεται το όνομα της πόλης, καθώς, κατά τη ρωμαϊκή 
εποχή, η οικονομική του δύναμη στηρίχθηκε στον "λευκό 
χρυσό", δηλαδή το ορυκτό αλάτι. Κατά τη διάρκεια της 
ξενάγησής μας στην παραμυθένια αυτή πόλη θα δούμε το 
παλάτι Μίραμπελ με τους κήπους του, ενώ, αφού διασχίσουμε 
το ποτάμι Σάλτσαχ, θα φθάσουμε στην Γκετράιντεγκασσε, 
τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της έξοχα διατηρημένης 
παλιάς πόλης με τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους 
ναούς και το εντυπωσιακό κάστρο Χοχενσάλτσμπουργκ 
στην κορυφή του λόφου. Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ 
και βιτρίνες με πορσελάνινες κούκλες, βρίσκεται το σπίτι 
όπου γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες 
κλασικής μουσικής, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 
(1756-1791), που σήμερα αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο 
με ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα. 
Χρόνος ελεύθερος για τα βόλτες, ψώνια και καφέ.

3η μέρα: Μόναχο - Νυρεμβέργη, Ξενάγηση 
Αναχώρηση για Νυρεμβέργη, όπου φθάνοντας θα δούμε 
το επιβλητικό Δημαρχείο, την ιστορική Marktplatz, τους 
ναούς Αγίου Λαυρεντίου και Αγίου Σεβάλδου, το ιστορικό 
Γηροκομείο του Αγίου Πνεύματος στις όχθες του Πέγκνιτζ και 
το επιβλητικό κάστρο Kaiserburg. Τέλος, θα επισκεφθούμε την 
Χριστουγεννιάτικη αγορά Christkindlesmarkt. Τακτοποίηση 
στο κεντρικό, πολυτελές ξενοδοχείο SHERATON GRAND 5* 
(www.starwoodhotels.com).
4η μέρα: Νυρεμβέργη, Ρόττενμπουργκ, Μπάμπεργκ
Αναχώρηση για το παραμυθένιο Ρόττενμπουργκ, ίσως την 
καλύτερα διατηρημένη μεσαιωνική πόλη της Ευρώπης. 
Περπατήστε στα πλακόστρωτα δρομάκια, δείτε τα 
χαρακτηριστικά σπιτάκια με τις ξυλοδεσιές, θαυμάστε το 
αναγεννησιακό Δημαρχείο, επισκεφθείτε τον Καθεδρικό 
ναό του Αγίου ιακώβου. Συνεχίζουμε για το μαγευτικό 
Μπάμπεργκ, τη "Ρώμη της Φρανκονίας", αφού και αυτό είναι 
κτισμένο σε επτά λόφους. θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, το 
παλαιό Δημαρχείο, το παλαιό και το νέο Ανάκτορο και τον 
πύργο Άλτενμπουργκ. Στο Μπάμπεργκ υπάρχουν πολλά 
καταστήματα αντικών και ζυθοποιίες, που ειδικεύονται στην 
παρασκευή της διάσημης καπνιστής μπύρας (Rauchbier).
5η μέρα: Νυρεμβέργη - Ρέγκενσμπουργκ - Νυρεμβέργη
Πρωινή αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, το "Κάστρο 
της Βασίλισσας", που ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους και 
αποτελούσε από τον μεσαίωνα έως τις αρχές του 19ου 
αιώνα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της χώρας. 
Κτισμένο στις όχθες των ποταμών Δούναβη και Ρέγκεν, 
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε την Πέτρινη 
Γέφυρα, ένα εξαιρετικό δείγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, 
θα διασχίσουμε την Ρωμαϊκή Πύλη (Porta Praetoria), 
θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου 
- το κορυφαίο έργο γοτθικής αρχιτεκτονικής στη Βαυαρία - 
καθώς και το παλιό Δημαρχείο.
6η μέρα: Νυρεμβέργη - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ, 
ΦΡΑΝΚΦΟυΡΤΗ ή ΜΟΝΑΧΟ-ΑθΗΝΑ με LUFTHANSA • Δύο 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MERCURE CITY CENTER 4* 
στο Μόναχο • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SHERATON 
CARLTON 5* στη Νυρεμβέργη • Πλουσιοπάροχο μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, 
ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και 
ότι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 21,23,29 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο 21,23 ∆εκ. 29 ∆εκ.

∆ίκλινο 695 745
3ο άτοµο έως 12 ετών 545 595
Μονόκλινο 895 965

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 185 

ΜΟΝΑΧΟ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
 …  Ρ Ο Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Σ  ∆ Ρ Ο Μ Ο Σ

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Στην αναχώρηση 29/12 οι πτήσεις είναι: 
ΑθΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑθΗΝΑ.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

ΡΟΤΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ
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όναχο

ννσμπρουκ

Βάτεν

μπεραμερ κάου άλτσμπουρ κ

Ρέ κενσμπουρ κ

κάρμι αρτενκίρχερν

ZugspitzeZugspitze

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
τίσελντορτίσελντορ

Κολ νία

Βόνν

Βρέμ

νστερ

Βο περταλ
όλιν κεν

Κόμπλεντ

Η ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  by Manessis
Ντίσελντορφ, Βόννη, Κολωνία, Βούπερταλ, Ζόλινγκεν, Μύνστερ, Βρέµη, Κόµπλεντς, Παραρήνιος ∆ιαδροµή

1η μέρα: Αθήνα - Ντίσελντορφ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
Ντίσελντορφ. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε την Παλιά Πόλη, 
όπου θα δούμε το Δημαρχείο, το άγαλμα του δούκα Γιαν Βέλεμ, 
την Κένιγκσαλεε (έναν από τους πιο κομψούς εμπορικούς 
δρόμους της Ευρώπης), την Κορνέλιουσπλατς, το πάρκο 
Χόφγκάρτεν, τον Πύργο του Ρήνου, τα φουτουριστικά κτίρια 
του λιμανιού κ.ά. Τακτοποίηση σε ένα από τα επιλεγμένα 
ξενοδοχεία COURTYARD by MARRIOTT SEESTERN 4* (www.
courtyard.com) ή HOLIDAY INN CITY 4* (www.holidayinn.com). 

2η μέρα: Ντίσελντορφ - Βόννη - Κολωνία - Ντίσελντορφ
Πρωινή αναχώρηση για να γνωρίσουμε δύο σημαντικότατες 
πόλεις της Γερμανίας, που σπάνια περιλαμβάνονται 
σε ταξιδιωτικά προγράμματα. Πρώτος μας σταθμός, η 
γενέτειρα του Μπετόβεν, η πανέμορφη Βόννη. Κτισμένη 
στις όχθες του Ρήνου, η πόλη αποτέλεσε πρωτεύουσα της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο διάστημα 
1949-1991, όταν πρωτεύουσα της ενοποιημένης Γερμανίας 
έγινε το Βερολίνο. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε την 
Μάρκτπλατς, το Δημαρχείο, τις εκκλησίες Ρεμίγκιουσκιρχε 
και Νάμεν-Τζέσου-Κίρχε, τον Καθεδρικό, το σπίτι-μουσείο 
του Μπετόβεν, την Όπερα, τη λεωφόρο Poppelsdorfer Allee 
με τα υπέροχα art nouveau κτίρια κ.ά. Συνεχίζουμε για μια 
από τις παλαιότερες πόλεις της Γερμανίας, την αριστοκρατική 
Κολωνία, επίσης κτισμένη στις όχθες του Ρήνου. Εδώ, θα 
δούμε τον μεγαλειώδη Καθεδρικό ναό, το πιο διάσημο γοτθικό 
κτίριο της Γερμανίας (μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO) και θα περπατήσουμε στους πεζόδρομους της 
Παλιάς Πόλης με τις πλατείες, τα παραδοσιακά σπίτια και τις 
12 ρομανικές εκκλησίες. Πλήρεις εντυπώσεων, επιστρέφουμε 
στο Ντίσελντορφ. 

3η μέρα: Ντίσελντορφ - Μύνστερ - Βρέμη - Ντίσελντορφ
Πρωινή αναχώρηση για το Μύνστερ, μια από τις δύο πόλεις της 
Βεστφαλίας όπου υπεγράφη η περίφημη "Συνθήκη Ειρήνης της 
Βεστφαλίας", τερματίζοντας τον Τριακονταετή Πόλεμο (1618-
1648) - έναν από τους πιο μακροχρόνιους και καταστρεπτικούς 
πολέμους της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Φθάνοντας, θα δούμε 
το επιβλητικό Δημαρχείο, τον τεράστιο Καθεδρικό, το μέγαρο 
Έρμπντρστενχοφ και την Λάμπερτικιρχε με τους κλωβούς όπου 

βρίσκονταν τα πτώματα τριών Αναβαπτιστών. Συνεχίζουμε 
για την πανέμορφη Βρέμη, που βρίσκεται στις όχθες του 
Βέζερ. Είναι μια σύγχρονη, ζωντανή πόλη με πλούσιο ναυτικό 
παρελθόν και ένα από τα τρία πρώτα μέλη της Χανσεατικής 
Ένωσης, μαζί με τη Λυβέκη και το Αμβούργο. Άφιξη και 
περιήγηση στην Παλιά Πόλη, όπου θα δούμε την Μάρκτπλατς, 
την κύρια πλατεία της μεσαιωνικής Βρέμης με τον Καθεδρικό, 
το μεγαλοπρεπές Δημαρχείο-έμβλημα της πόλης, το άγαλμα 
του Ρολάνδου με το σπαθί της Δικαιοσύνης και το άγαλμα με 
τους υπαίθριους μουσικούς της Βρέμης (γάιδαρος, σκύλος, 
γάτα, πετεινός). θα περπατήσουμε επίσης στο στενό δρομάκι 
Μπέτχερ, την άλλοτε οδό των βιοτεχνών και νυν καλλιτεχνικό 
κέντρο. Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το 
περίφημο μουσείο Ύμπερζεε, αφιερωμένο στον πολιτισμό μη 
Ευρωπαϊκών κρατών. Επιστροφή στο Ντίσελντορφ. 

4η μέρα: Ντίσελντορφ - Βούπερταλ - Ζόλινγκεν - Ντίσελντορφ
Η σημερινή διαδρομή θα μας οδηγήσει αρχικά στο Βούπερταλ 
- ένα από τα διασημότερα παυσίπονα του κόσμου, η ασπιρίνη, 
εφευρέθηκε στο Βούπερταλ/Μπάρμεν το 1863. Το πιο γνωστό 
αξιοθέατο-σύμβολο της πόλης είναι το Σβέμπεμπαν, ένα 
από τα ελάχιστα εναέρια τραίνα του κόσμου, στο οποίο θα 
επιβιβαστούμε για να δούμε την πόλη "αφ΄ υψηλού", καθώς τα 
βαγόνια του κρέμονται από μία σιδηροτροχιά που στηρίζεται 
σε ψηλές κολώνες. Συνεχίζουμε για το Ζόλινγκεν, την "πόλη 
των λεπίδων" - ήδη από την εποχή του μεσαίωνα έφτιαχναν 
εδώ περίφημα σπαθιά και μέχρι σήμερα στις πολυάριθμες 
βιομηχανίες του κατασκευάζονται υψηλής ποιότητας ψαλίδια, 
ξυράφια και μαχαίρια. Μία από τις περιοχές που διασώθηκε 
από τους βομβαρδισμούς του Β΄ παγκοσμίου πολέμου είναι 
η Παλιά Πόλη του Gräfrath, με τους δρόμους γύρω από την 
Πλατεία της Αγοράς να πλαισιώνονται από τα χαρακτηριστικά 
διώροφα και τριώροφα κτίρια 16ου-18ου αιώνα, ενώ η εκκλησία 
του μοναστηριού St. Maria Himmelfahrt, χρονολογείται από το 
1195. Επιστροφή στο Ντίσελντορφ και χρόνος για την υπέροχη 
Χριστουγεννιάτικη αγορά του.
 
5η μέρα: Ντίσελντορφ, Κόμπλεντς, Παραρήνιος Διαδρομή 
Η σημερινή διαδρομή θα μας οδηγήσει στην υπέροχη 
Κόμπλεντς, που είναι κτισμένη σε μια προνομιούχο θέση στη 
συμβολή του Ρήνου με τον Μοζέλα. Φθάνοντας, θα δούμε την 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΝΤιΣΕΛΝΤΟΡΦ-
ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Πέντε διανυκτερεύσεις στο Ντίσελντορφ 
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, 
ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 21, 22 ∆εκεµβρίου, - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 21 ∆εκ.
COURTYARD

22 ∆εκ.
HOLIDAY INN

∆ίκλινο 655 695
3ο άτοµο έως 12 ετών 495 545
Μονόκλινο 835 835
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155 - Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: 
€ 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

ΝΕΟ & ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!

ΚΟΛΩΝΙΑ

Γερμανική Γωνιά/Ντόυτσες Εκ με το άγαλμα του αυτοκράτορα 
Γουλιέλμου Α΄, θα θαυμάσουμε την εκπληκτική θέα της 
συμβολής των ποταμών, θα περπατήσουμε στο ιστορικό 
κέντρο με τα στενά δρομάκια, θα δούμε την Κάστορκιρχε, την 
πλατεία του Δημαρχείου, το σιντριβάνι, τα μπαρόκ κτίρια του 
συγκροτήματος των ιησουϊτών κ.ά. Ακολουθεί μια εκπληκτική 
διαδρομή κατά μήκος του Ρήνου με τον μεγάλο αριθμό 
κάστρων και φρουρίων δίπλα στα χωριά που αναδίδουν το 
άρωμα μιας άλλης εποχής και στους πλούσιους αμπελώνες 
της κοιλάδας. θρύλοι με την όμορφη γοργόνα που καθόταν 
στον βράχο Λορελάι ή τον θησαυρό των Νιμπελούνγκεν θα 
συντροφεύουν τις μαγευτικές εικόνες του παραμυθένιου 
παρόχθιου τοπίου, που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη 
μνήμη μας. Επιστροφή στο Ντίσελντορφ. 

6η μέρα: Ντίσελντορφ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση μας για 
την Αθήνα. 

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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ΜΕΛΑΝΑΣ   ∆ΡΥΜΟΣ  -  ΑΛΣΑΤΙΑ

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Στρασβούργο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με LUFTHANSA 
για Φρανκφούρτη, την πόλη που εκτός από έδρα του 
χρηματιστηρίου και τραπεζών, θεωρείται δίκαια το "Μανχάταν" 
του Μάιν. Λίγος χρόνος για να περπατήσουμε στον πεζόδρομο 
Zeil, που είναι η χαρά του shopping και να επισκεφθούμε 
την Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Αναχώρηση για το 
Στρασβούργο και τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο 
HILTON STRASBOURG 4* sup.(www.hilton.com). Ελεύθερος 
χρόνος στην Χριστουγεννιάτικη αγορά του, που είναι από τις 
μεγαλύτερες της Γαλλίας. Ένα γιγαντιαίο χριστουγεννιάτικο 
δέντρο στην πλατεία Κλεμπέρ με φόντο τον Καθεδρικό ναό, 
μετατρέπει όλη την πόλη σε έναν τόπο παραμυθένιο! 

2η μέρα: Στρασβούργο, Ξενάγηση, Μπάντεν Μπάντεν 
Πρωινή περιήγηση στο Στρασβούργο, όπου θα δούμε τον 
ύψους 149 μέτρων Καθεδρικό ναό της Notre Dame και το 
εντυπωσιακό αστρονομικό ρολόι που βρίσκεται στο εσωτερικό 
του. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην κουκλίστικη "Petite 
France"/Μικρή Γαλλία, το ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου, 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με τους 
γραφικούς δρόμους, τα ξύλινα σπιτάκια, τις λιθόστρωτες 
πλατείες και τις γέφυρες του ποταμού ιλλ που διαρρέει την 
πόλη, στον οποίο μάλιστα, η Αλσατία να οφείλει πιθανόν και 
το όνομά της, καθότι στα γερμανικά Elsass σημαίνει "περιοχή 
του ιλλ". Αναχώρηση για την γραφική λουτρόπολη Μπάντεν 
Μπάντεν με τους ολάνθιστους κήπους και τον ποταμό Όος να 
την διαρρέει, γνωστή για τις ιαματικές πηγές, τα λουτρά του 
Καρακάλα, αλλά και το ιστορικό Καζίνο, το κτίριο-κόσμημα της 
πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Στρασβούργο - Αλσατικός Δρόμος του Κρασιού, 
Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρικβίρ - Στρασβούργο 
Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό χωριό Εγκισέμ (Eguisheim), 
γνωστό για τα ερείπια των τριών κάστρων του και για το 
υπέροχο κρασί του, καθώς το ιδιαίτερο κλίμα της περιοχής 
ευνοεί την αμπελοκαλλιέργεια. Συνεχίζοντας το οδοιπορικό 
μας στην καρδιά της Αλσατίας, θα φθάσουμε στο γοητευτικό 

Κολμάρ, την "πρωτεύουσα της αλσατικής οινοπαραγωγής", με 
την πλούσια μεσαιωνική και αναγεννησιακή του αρχιτεκτονική 
και θα καταλήξουμε στο "χωριό των αμπελουργών", το 
Ρικβίρ (Riquewihr), έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, 
φωλιασμένο πίσω από τα μεσαιωνικά του τείχη που μοιάζουν 
ανέπαφα. Επιστροφή στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού, Φράιμπουργκ, Λίμνη 
Τίτιζεε, Καταρράκτες Τρίμπεργκ - Χαϊδελβέργη
Σήμερα θα γνωρίσουμε το παραμυθένιο φυσικό τοπίο με τις 
αμέτρητες ομορφιές (πεύκα, έλατα, καταρράκτες, λίμνες), τις 
γραφικές πόλεις και τα χωριά με τα ξύλινα κουκλίστικα σαλέ 
του περίφημου Μέλανα Δρυμού. Πρώτη μας στάση θα είναι στο 
Φράιμπουργκ, από τις πιο φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις 
της Γερμανίας, στην οποία θα περιηγηθούμε περιπατητικά. 
Συνεχίζουμε για την καρδιά του μαγευτικού Μαύρου Δάσους 
(τα πυκνά δέντρα εμποδίζουν το φως του ήλιου στο εσωτερικό 
του, εξ ου και η ονομασία). Φθάνουμε στην "πνιγμένη" στο 
πράσινο λίμνη Τίτιζεε και στους υψηλότερους καταρράκτες 
της Γερμανίας (163 μέτρα), στην περιοχή του Τρίμπεργκ. 
Τελικός προορισμός της σημερινής μας μέρας είναι η 
Χαϊδελβέργη. Άφιξη και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο 
CROWNE PLAZA 4* sup. (www.crowneplazaheidelberg.de). 
Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: Χαϊδελβέργη, Ξενάγηση
Σήμερα θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο 
της πόλης με το παλιό Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του 
Αγίου Πνεύματος, όπου θα δούμε τα μπαρόκ αρχιτεκτονικής 
κτίρια και την πολύβουη κεντρική πλατεία της αγοράς. Στη 
συνέχεια μπορείτε να ανεβείτε στο επιβλητικό Schloss (Κάστρο 
της Χαϊδελβέργης), για να θαυμάσετε πανοραμικά την πόλη 
και τον ποταμό Νέκαρ που τη διασχίζει, αλλά και για να δείτε 
το περίφημο Γερμανικό μουσείο Φαρμακευτικής. Περπατήστε 
επίσης στον εμπορικό πεζόδρομο της παλιάς πόλης, την 
Χαουπτστράσσε (Haupstrasse), που θεωρείται ο μεγαλύτερος 
της Γερμανίας (1.600 μέτρα). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Χαϊδελβέργη - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και πτήση 
επιστροφής στην Αθήνα. 

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Φρανκφούρτη, Στρασβούργο, Μπάντεν Μπάντεν, Αλσατικός ∆ρόµος του Κρασιού, Εγκισέµ, Κολµάρ
Ρικβίρ, Φράιµπουργκ, Λίµνη Τίτιζεε, Καταρράκτες Τρίµπεργκ, Χαϊδελβέργη

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  ή  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  στη  µαγεία  του  ΜΕΛΑΝΑ  ∆ΡΥΜΟΥ  και  της  ΑΛΣΑΤΙΑΣ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟυΡΤΗ-
ΑθΗΝΑ με LUFTHANSA • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
HILTON STRASBOURG 4* και δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
CROWNE PLAZA 4* sup. στην Χαϊδελβέργη • Πλουσιοπάροχο μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
βάση προγράμματος • Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο ξενοδοχείο • 
Πρωτοχρονιάτικο Gala στο ξενοδοχείο Hilton • Αρχηγός-συνοδός 
του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, 
φόροι πόλεων, check points, parking 20€/ άτομο, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα και 
ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 21,22,29 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 21 ∆εκ. 22 ∆εκ. 29 ∆εκ.

∆ίκλινο 625 695 695

3ο άτοµο έως 12 ετών 525 595 595

Μονόκλινο 825 895 965
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 180

τρασβο ρ ο

Ε κισέμ
Κολμάρ
Ρίκβιρ Λίμν Τίτι εε

Καταράκτε
Τρίμπερ κ

Χα ελβέρ

ραν κ ο ρτ

ράιμπουρ κ

πάντεν
πάντεν

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΚΟΛΜΑΡ
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΖυΡιΧΗ-
ΑθΗΝΑ με SWISS INTERNATIONAL • Δυο διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* στη Λωζάννη • Τρεις διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT ZURICH NORD 
4* στη Ζυρίχη • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
περιηγήσεις, επισκέψεις με κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων, check point-parking (20€ κατ’ άτομο), 
δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία (καταβάλλεται απ΄ ευθείας 
σε αυτά), αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία/
χώρους, προαιρετικές εκδρομές κλπ. και ότι δεν αναγράφεται 
στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 21,22,28 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο 21,28 ∆εκ. 22 ∆εκ.

∆ίκλινο 695 755
3ο άτοµο έως 12 ετών 595 655
Μονόκλινο 915 975
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155 
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140
με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Ζυρίχη, Μοντρέ, Λωζάννη, Γενεύη, Βέρνη, Ιντερλάκεν, Λουκέρνη, Aλπικό Tραίνο

Βέρν

ντερλάκεν

Χουρ

οντρέ

ενε

Λ άνν

υρίχ

ΕΛΒΕΤΙΑ

Λουκέρν

Λίμν Λεμάν

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Μοντρέ - Λωζάννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη με την 
SWISS INTERNATIONAL. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε 
για μια από τις πιο όμορφες και αριστοκρατικές πόλεις της 
Ελβετίας, το Μοντρέ. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για 
την υπέροχη πόλη-ζωγραφιά, τη Λωζάννη, που είναι χτισμένη 
αμφιθεατρικά πάνω από τη λίμνη, ατενίζοντας τις βουνοκορφές 
των Άλπεων. Πεζοί, θα επισκεφθούμε το παλιό τμήμα της πόλης 
με τους φιδογυριστούς πεζοδρόμους και τις μικροσκοπικές 
πλατείες, μέχρι να φθάσουμε στον γοτθικό Καθεδρικό ναό 
του 12ου αιώνα, χωρίς βέβαια να παραλείψουμε να δούμε το 
μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ουσί. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* (www.hoteldelapaix.net).

2η μέρα: Λωζάννη - Γενεύη - Λωζάννη
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Γενεύη, όπου 
θα δούμε κτίρια Διεθνών Οργανισμών, όπως του ΟΗΕ και 
του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και το τεράστιο σιντριβάνι 
που αναβλύζει μέσα από τη λίμνη και αποτελεί μαζί με το 
πολύχρωμο λουλουδιασμένο ρολόι, το σύμβολο της πόλης. 
Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην Παλιά Πόλη 
με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τις κουκλίστικες αντικερί, τα 
μικροσκοπικά βιβλιοπωλεία και τα πολυάριθμα εστιατόρια και 
καφέ. Επιστροφή στη Λωζάννη.

3η μέρα: Λωζάννη - Βέρνη - Ζυρίχη
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την ρομαντική πρωτεύουσα 
της Ελβετίας, τη Βέρνη, που είναι κτισμένη σε μια καμπή του 
ποταμού Άαρ με φόντο τις Άλπεις. Κατά την περιήγησή μας 
θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον πύργο του ιστορικού Ρολογιού, 
τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό και θα περπατήσουμε στους 
πεζόδρομους με τα μεσαιωνικά κτίρια. Συνεχίζουμε για την 
οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, τη Ζυρίχη, όπου θα 
δούμε την παγκοσμίως γνωστή λεωφόρο Μπανχοφστράσσε, 
την εκκλησία Φράουμυνστερ με τα βιτρώ του Σαγκάλ, το 
Δημαρχείο, τον πύργο του Ρολογιού και άλλα αξιοθέατα και 
θα περπατήσουμε στους πεζοδρόμους της Παλιάς Πόλης. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT 
ZURICH NORD 4* (www.courtyardzurich.com).

4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - ιντερλάκεν - Ζυρίχη
Μια ακόμα κουκλίστικη πόλη μας περιμένει σήμερα, η 
Λουκέρνη, που είναι κτισμένη στις όχθες της λίμνης των 
τεσσάρων καντονιών. Εκεί θα δούμε το παλιό Δημαρχείο, 
την χαρακτηριστική σκεπαστή ξύλινη γέφυρα, το μνημείο του 
Λιονταριού και άλλα αξιοθέατα. Συνεχίζουμε για το δημοφιλές 
και κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο ιντερλάκεν, που 
βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες Τουν και Μπριντς, σε απόσταση 
αναπνοής από τον εντυπωσιακό και πάντα χιονισμένο ορεινό 
όγκο του Γιουνγκφράου (Jungfrau). Ελεύθερος χρόνος και 
επιστροφή στη Ζυρίχη.

5η μέρα: Με το ΑλπικόΤραίνο στο Σαιν Μόριτζ!!!!
Πολύ πρωινή έγερση σήμερα για να αναχωρήσουμε για 
την πόλη Χουρ. Εδώ μας περιμένει το Αλπικό Τραίνο της 
RHAETIAN Railways (έξοδα ατομικά) για την ανάβασή 
μας - μέσα από μια μαγευτική διαδρομή που διασχίζει το 
αλπικό τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν με δάση και λίμνες 
απαράμιλλης ομορφιάς - στο Σαιντ Μόριτς (St Moritz), το πιο 
διάσημο και αριστοκρατικό θέρετρο των Άλπεων. Περπατήστε 
στο κοσμοπολίτικο αυτό θέρετρο, νιώσετε και εσείς την αίγλη 
και τον πλούτο του, απολαύστε την μοναδική ατμόσφαιρα 
δίπλα στη παγωμένη λίμνη St. Moritzsee. Μην ξεχαστείτε! Στις 
16:00 αναχωρεί το Τραίνο για την Χουρ, όπου φθάνοντας θα 
επιβιβαστούμε στο πούλμαν για την επιστροφή μας στη Ζυρίχη.

6η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος (ανάλογα με την ώρα πτήσης). Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. 
 Για όσους επιθυμούν κράτηση προς/από Σαιντ Μόριτς με 
το τραίνο RHAETIAN RAILWAYS, η επιβάρυνση είναι 85€ 
(κράτηση από Αθήνα, πληρωμή στη Ζυρίχη με μετρητά). 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.

ΖΥΡΙΧΗ
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΓΥΡΟΣ  ΕΛΒΕΤΙΑΣ
Ζυρίχη, Γενεύη, Λωζάννη, Γκρυγιέρ, Μοντρέ, Κάστρο Σιγιόν, Βεβέ, Ιντερλάκεν, Βέρνη

Βασιλεία, Φράιµπουργκ, Καταρράκτες Ρήνου, Κονστάντζ, Λιντάου

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Γενεύη - Λωζάννη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με SWISS για 
Ζυρίχη ή με AEGEAN για Γενεύη. Άφιξη και περιήγηση 
στην κοσμοπολίτικη Γενεύη, όπου θα δούμε κτίρια 
Διεθνών Οργανισμών, όπως του ΟΗΕ και του Ερυθρού 
Σταυρού, καθώς και το τεράστιο σιντριβάνι που αναβλύζει 
μέσα από τη λίμνη και αποτελεί μαζί με το πολύχρωμο 
λουλουδιασμένο ρολόι, το σύμβολο της πόλης. Συνεχίζουμε 
για την υπέροχη πόλη-ζωγραφιά, τη Λωζάννη, που είναι 
χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω από τη λίμνη, ατενίζοντας 
τις βουνοκορφές των Άλπεων. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* (www.hoteldelapaix.net) στην 
καρδιά της πόλης. 
2η μέρα: Λωζάννη - Γκρυγιέρ - Μοντρέ - Κάστρο Σιγιόν - 
Βεβέ - Λωζάννη 
Πρωινή περιήγηση στη Λωζάννη. Πεζοί, θα επισκεφθούμε 
το παλιό της τμήμα με τους φιδογυριστούς πεζοδρόμους και 
τις μικροσκοπικές πλατείες, μέχρι να φθάσουμε στον γοτθικό 
Καθεδρικό ναό του 12ου αιώνα, χωρίς να παραλείψουμε να 
δούμε το μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ουσί. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την πατρίδα της γραβιέρας, 
την μικροσκοπική γραφική καστροπολιτεία Γκρυγιέρ. Άφιξη, 
ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για το υπέροχο Μοντρέ 
με ενδιάμεση ολιγόλεπτη στάση για να φωτογραφίσουμε το 
κάστρο Σιγιόν - το κάστρο του πρίγκιπα Έρικ στην ταινία "Η 
Μικρή Γοργόνα" - που στέκει αγέρωχα στα περίχωρα του 
αριστοκρατικού Μοντρέ. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη που 
αποτελεί πόλο έλξης επιφανών επισκεπτών τα τελευταία 
150 χρόνια. Κατά την επιστροφή μας στη Λωζάννη θα 
περάσουμε από το Βεβέ, όπου θα φωτογραφηθούμε με 
φόντο τη λίμνη και το άγαλμα του Τσάρλι Τσάπλιν, που 
πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο πανέμορφο 
αυτό ησυχαστήριο. 
3η μέρα: Λωζάννη - ιντερλάκεν - Βέρνη - Βασιλεία 
Πρωινή αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο θέρετρο 
ιντερλάκεν, που είναι κτισμένο στη συμβολή δυο λιμνών 
με ανθοστόλιστα πάρκα, επιβλητικά ξενοδοχεία και 
ολόγυρα τις πανύψηλες βουνοκορφές του Jungfraujof. 
Μετά τη βόλτα μας, θα συνεχίσουμε για την ρομαντική 
πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη, που είναι κτισμένη 

σε μια καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις Άλπεις. Κατά 
την περιήγησή μας θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον πύργο 
του ιστορικού Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό και 
θα περπατήσουμε στους πεζόδρομους με τα μεσαιωνικά 
κτίρια. Συνεχίζουμε για τη Βασιλεία. Άφιξη το απόγευμα και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT 
BASEL 4* (www.marriott.com). Η Βασιλεία βρίσκεται πολύ 
κοντά στα σύνορα με Γερμανία και Γαλλία, στις όχθες του 
ποταμού Ρήνου, ο οποίος την χωρίζει σε δύο μέρη: την 
Grossbasel (Μεγάλη Βασιλεία) και την Kleinbasel (Μικρή 
Βασιλεία). Σήμερα είναι η ισχυρότερη οικονομικά πόλη της 
Ελβετίας και φιλοξενεί τα περισσότερα μουσεία πολιτισμού 
και έργων τέχνης της χώρας. 
4η μέρα: Βασιλεία - Φράιμπουργκ - Βασιλεία 
Πρωινή αναχώρηση για το Φράιμπουργκ, μια από τις πιο 
φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας, την πόλη 
που αποτελεί την φυσική είσοδο στον Μέλανα Δρυμό, την 
πόλη με την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στη χώρα. Φθάνοντας, 
θα περιηγηθούμε με τα πόδια στο ιστορικό της κέντρο και 
θα έχουμε χρόνο ελεύθερο. Επιστροφή στη Βασιλεία, όπου 
κατά την περιήγησή μας θα δούμε τον υπέροχο Καθεδρικό 
ναό Μύνστερ, την Markplatz, το Δημαρχείο και το "γόνατο 
του Ρήνου", καθώς εδώ ο ποταμός στρίβει προς τον βορρά. 
5η μέρα: Βασιλεία - Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη 
Πρωινή αναχώρηση για τους καταρράκτες του Ρήνου, ένα 
μεγαλειώδες θέαμα της φύσης που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη, 
καθώς ο υδάτινος όγκος πέφτει με βοή από ψηλά και στη βάση 
σχηματίζει λίμνη, συνεχίζοντας την αέναη πορεία του προς τις 
εκβολές του. Συνεχίζουμε για την οικονομική πρωτεύουσα της 
χώρας, τη Ζυρίχη, όπου θα δούμε την παγκοσμίως γνωστή 
λεωφόρο Μπανχοφστράσσε, την εκκλησία Φράουμυνστερ με 
τα βιτρώ του Σαγκάλ, το Δημαρχείο, τον πύργο του Ρολογιού 
και άλλα αξιοθέατα και θα περπατήσουμε στους πεζοδρόμους 
της παλαιάς πόλης. Τακτοποίηση σε ένα από τα επιλεγμένα 
ξενοδοχεία MARRIOTT ZURICH 5* (www.marriott.com) ή 
COURTYARD by MARRIOTT ZURICH NORD 4* (www.
courtyardzurich.com). 
6η μέρα: Ζυρίχη - Κονστάντζ - Λιντάου
Πρωινή αναχώρηση για την ημερήσια μας εκδρομή στη 
Γερμανία και συγκεκριμένα σε δύο από τους μεγαλύτερους 

πόλους έλξης επισκεπτών της Βαυαρίας. Πρώτος 
μας σταθμός είναι το παραμυθένιο Λιντάου (Lindau), 
κτισμένο σε ένα νησί της λίμνης Κονστάντζ (Konstanz, 
Κωνστάντζα) ή Μπόντενζεε (Bodensee), με το ιστορικό 
του λιμάνι, τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα παραδοσιακά 
ζαχαροπλαστεία και τις υπέροχες εκκλησίες. Ακολουθεί 
μια μαγευτική διαδρομή στις όχθες της λίμνης και πέρασμα 
με το καραβάκι στην ομώνυμη ιστορική πόλη Κονστάντζ 
(Κωνστάντζα), όπου θα περπατήσουμε στην παλαιά πόλη 
με τα πολυάριθμα εμπορικά κέντρα και τις παραδοσιακές 
μπυραρίες. Επιστροφή στη Ζυρίχη. 
7η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος (ανάλογα με την ώρα πτήσης). Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΖυΡιΧΗ-ΑθΗΝΑ 
με SWISS ή ΑθΗΝΑ-ΓΕΝΕυΗ /ΖυΡιΧΗ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Δυο 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* στη Λωζάννη • Δύο 
διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο COURTYARD 4* στη Βασιλεία • Δύο 
διανυκτερεύσεις σε ένα από τα MARRIOTT ZURICH 5* ή COURTYARD 
4* στη Ζυρίχη • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
περιηγήσεις, επισκέψεις με κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός 
του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, 
φόροι πόλεων, check point-parking (20€ κατ’ άτομο), δημοτικός φόρος 
στα ξενοδοχεία (καταβάλλεται απ΄ ευθείας σε αυτά), αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία/χώρους, προαιρετικές εκδρομές κλπ. 
και ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 21, 22 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 795
3ο άτοµο έως 12 ετών 645
Μονόκλινο 1095

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155 
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με 
AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).
Επιβάρυνση για διαμονή στο MARRIOT 5*: € 80 στο δίκλινο και € 160 
στο μονόκλινο.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΖΥΡΙΧΗ
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ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ & ΓΑΛΛΙΚΕΣ  ΑΛΠΕΙΣ
1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Βιλλάρ/Ελβετικές Άλπεις 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN
AIRLINES για Ζυρίχη. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για 
το μαγευτικό Βιλλάρ (Villars-sur-Ollon). Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο EUROTEL VICTORIA 4* (www.eurotel-victoria.
ch), που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.300 μέτρων στην κοιλάδα 
του Ροδανού, μέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο των Άλπεων. 
ΧΡιΣΤΟυΓΕΝΝιΑΤιΚΟ ΔΕιΠΝΟ μπουφέ.

2η μέρα: Βιλλάρ, Χριστούγεννα…σε μια παραμυθένια λευκή 
συμφωνία
Ξεκινήστε τη γιορτινή σας μέρα με μπουφέ πρόγευμα, αχνιστό 
καφέ και…επισκεφθείτε την Χριστουγεννιάτικη αγορά στην 
γειτονική Γκρυγιόν (Gryon). Στις 17:30΄ ελάτε στο μπαρ να 
σιγοτραγουδήσουμε με τον πιανίστα μας, να πούμε τα κάλαντα 
και να σας προσφέρουμε παραδοσιακά γλυκίσματα.

3η μέρα: Βιλλάρ, στην καρδιά του Μον Μπλαν…
Σαμονί και Μεζέβ!
Πρωινή επίσκεψη στο παγκοσμίως γνωστό χιονοδρομικό 
κέντρο Σαμονί (Chamonix), το σήμα κατατεθέν του ορεινού 
τουρισμού. Με κοσμοπολίτικο αέρα, η γαλλική αυτή κωμόπολη 
βρίσκεται φωλιασμένη σε υψόμετρο 1.035 μέτρων στις πλαγιές 
του Λευκού Όρους (Mont Blanc), του ψηλότερου βουνού της 
Ευρώπης (4.807 μέτρα). Τα στενά δρομάκια με τα σαλέ, τα 
πανέμορφα ξύλινα κτίρια, τις μπουτίκ, τα γραφικά καφέ και 
τα παραδοσιακά εστιατόρια χαρίζουν στους επισκέπτες 
στιγμές χαλάρωσης, ενώ η βόλτα με το ψηλότερο τελεφερίκ της 
Ευρώπης θεωρείται κορυφαία εμπειρία. Ακολουθεί το εξίσου 
φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο Μεζέβ (Megève), που διατηρεί 
αναλλοίωτη την απαράμιλλη γραφικότητά του.

4η μέρα: Βιλλάρ - Λωζάννη - Κάστρο Σιγιόν - Μοντρέ - Βιλλάρ
Πρωινή αναχώρηση για την υπέροχη πόλη-ζωγραφιά Λωζάννη. 
θα περπατήσουμε στο παλιό της τμήμα με τους φιδογυριστούς 
πεζοδρόμους και τις μικροσκοπικές πλατείες μέχρι τον γοτθικό 
Καθεδρικό ναό. θα δούμε επίσης το Ολυμπιακό Μουσείο 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που έχει εδώ την έδρα 
της. Ακολουθεί το μεσαιωνικό κάστρο Σιγιόν - το κάστρο του 
πρίγκιπα Έρικ στην ταινία "Μικρή Γοργόνα", που βρίσκεται 
σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία στις όχθες της λίμνης Λεμάν. 
Ολοκληρώνουμε την περιήγησή μας στην "Ελβετική Ριβιέρα" 

με μια από τις πιο όμορφες και αριστοκρατικές πόλεις της 
Ελβετίας, το Μοντρέ.

5η μέρα: Βιλλάρ, Γκρυγιέρ - Γκστάαντ…Snow glam!
Σήμερα μας περιμένει η γραφική καστροπολιτεία Γκρυγιέρ, 
"πατρίδα" του ομώνυμου τυριού. Μετά τη βόλτα και την 
επίσκεψή μας στο εργαστήριο παραγωγής γραβιέρας (εφόσον 
είναι ανοικτό), συνεχίζουμε για το ξακουστό Ελβετικό θέρετρο 
Γκστάαντ. Κτισμένο σε υψόμετρο 1.050 μέτρων, βρίσκεται στο 
σημείο τομής τεσσάρων κοιλάδων, περιτριγυρισμένο από τις 
πανύψηλες βουνοκορφές των Άλπεων. Παραμένοντας πιστό στην 
παραδοσιακή ελβετική αρχιτεκτονική, το Γκστάαντ διατήρησε 
τη ρομαντική του ατμόσφαιρα. Εδώ και δεκαετίες προσελκύει 
διασημότητες και προσφέρει στους επισκέπτες του τις πιο 
σύγχρονες εγκαταστάσεις χειμερινών σπορ. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτες στους μικρούς πεζόδρομους.

6η μέρα: Βιλλάρ, Γαλλικές Άλπεις, Κουρσεβέλ & Snow Elegance!!!
Διασχίζοντας το πανέμορφο ολόλευκο τοπίο στη σκιά των 
ορεινών όγκων, κάνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο φημισμένο 
χιονοδρομικό κέντρο Κουρσεβέλ (Courchevel), την "βασίλισσα 
των Γαλλικών Άλπεων", που αποτελεί συνώνυμο της χλιδής και 
της πολυτέλειας, ιδιαίτερα τον χειμώνα. Η σημερινή μέρα μας 
προσφέρει εναλλαγές εντυπώσεων σε ατμόσφαιρα ειδυλλιακή, 
καθώς θα βρεθούμε μέσα σε περιβάλλον αριστοκρατικό και 
trendy…

7η μέρα: Βιλλάρ, στην πρωτεύουσα Βέρνη
Πρωινή αναχώρηση για την ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, 
την πανέμορφη Βέρνη, που είναι κτισμένη σε μια καμπή του 
ποταμού Άαρ με φόντο τις Άλπεις. Κατά την περιήγησή μας 
θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον πύργο του ιστορικού Ρολογιού, 
τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό, το παλιό Δημαρχείο και θα 
περπατήσουμε στους πεζόδρομους με τα μεσαιωνικά κτίρια.

8η μέρα: Βιλλάρ, Ρεβεγιόν και υποδοχή του 2019
…Πυροτεχνήματα στα χιόνια!!
Χαλαρώστε και χαρείτε την τελευταία μέρα του χρόνου στο 
πανέμορφο Βίλλαρ! Με περιπάτους και shopping στην πόλη, 
χαλαρώνοντας στην πισίνα του ξενοδοχείου μας, κάνοντας σκι 
στις πίστες. Η σημερινή μέρα είναι γιορτή! Το βραδάκι στο μπαρ, 
σας προσφέρουμε ένα απεριτίφ, "ανοίγοντας" έτσι το εορταστικό 

ΡΕΒΕΓιΟΝ. Τα μεσάνυχτα σας προσφέρουμε ένα ποτήρι 
σαμπάνιας στην βεράντα του ξενοδοχείου, για την υποδοχή του 
2019, με θέα τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα πάνω από τις 
βουνοκορφές των Άλπεων!

9η μέρα: Βιλλάρ - Γενεύη - Αθήνα
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝιΑ! Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη 
Γενεύη, όπου θα δούμε κτίρια Διεθνών Οργανισμών, όπως 
του ΟΗΕ και του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και το τεράστιο 
σιντριβάνι που αναβλύζει μέσα από τη λίμνη και αποτελεί μαζί 
με το πολύχρωμο λουλουδιασμένο ρολόι, το σύμβολο της πόλης. 
Σύντομη παραμονή και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά (κυρίως λόγω των 
αργιών), χωρίς να παραλειφθεί κάτι.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΖυΡιΧΗ/ΓΕΝΕυΗ-
ΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Οκτώ διανυκτερεύσεις στο επιλεγμένο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα EUROTEL VICTORIA 4* sup. στο πανέμορφο 
Βιλλάρ της Ελβετίας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Οκτώ δείπνα στο 
ξενοδοχείο της Ελβετίας, συμπεριλαμβανομένου του Χριστουγεννιάτικου 
μπουφέ και του Ρεβεγιόν στις 31/12 • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές 
βάσει προγράμματος με σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, φόροι 
πόλεων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα (πέραν όσων 
αναγράφονται στα Περιλαμβάνονται), αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, καθώς 
και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Βιλλάρ, Σαµονί, Μεζέβ, Λωζάννη, Κάστρο Σιγιόν, Μοντρέ, Γκρυγιέρ, Γκστάαντ, Κουρσεβέλ, Βέρνη, Γενεύη 

11ος ΧΡΟΝΟΣ!

Αναχ.: 24 ∆εκεµβρίου - 9 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο SMART PRICE *

∆ίκλινο 1195 1295

3ο άτοµο έως 12 ετών 995 1095

Μονόκλινο 1495 1595

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: 155 € 
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με 
AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

* Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
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Ζ Υ Ρ Ι Χ Η  -  Α Λ Π Ι Κ Ο  Τ Ρ Α Ι Ν Ο 

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με SWISS 
INTERNATIONAL ή AEGEAN για Ζυρίχη. Φθάνοντας, 
θα αναχωρήσουμε για τους φαντασμαγορικούς 
Καταρράκτες του Ρήνου στο καντόνι του Σαφχάουζεν, 
ένα μεγαλειώδες θέαμα της φύσης που εντυπωσιάζει 
τον επισκέπτη, καθώς ο υδάτινος όγκος πέφτει με βοή 
από ψηλά και σχηματίζει στη βάση του μια λίμνη, 
συνεχίζοντας την αέναη πορεία του προς τις εκβολές 
του. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Ζυρίχη, 
όπου θα περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζοδρόμους 
της παλαιάς πόλης, θα δούμε την περίφημη λεωφόρο 
Μπάνχοφστρασσε, την εκκλησία Φραουμύνστερ με 
τα εντυπωσιακά βιτρό του Σαγκάλ, τον Καθεδρικό 
ναό, το Δημαρχείο, τον Πύργο του Ρολογιού, τον λόφο 
του Λίντερχοφ, τις γέφυρες του ποταμού Λίματ κ.ά. 
Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο MARRIOTT 
ZURICH 5* (www.marriot.com) σε απόσταση περιπάτου 
από την Μπάνχοφστρασσε ή στο COURTYARD by 
MARRIOTT 4*sup στην συνοικία Oerlikon (www.
courtyardzurich.com). 

2η μέρα: Ζυρίχη - Λιχτενστάιν - Σαιντ Γκάλεν - Ζυρίχη 
Πρωινή αναχώρηση για την Βαντούζ, την πρωτεύουσα 
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του τέταρτου μικρότερου 
κράτους στην Ευρώπη (μετά το Βατικανό, το Μονακό και 
τον Άγιο Μαρίνο). Είναι από τις ελάχιστες χώρες στον 
κόσμο που δεν διαθέτει αεροδρόμιο, δεν έχει δικό της 
νόμισμα (χρησιμοποιεί το ελβετικό νόμισμα), αλλά ούτε 
και εθνική γλώσσα (γερμανόφωνη χώρα). Προαιρετική 
βόλτα με το τραινάκι της πόλης (έξοδα ατομικά). Μετά την 
περιήγησή μας θα αναχωρήσουμε για το Σαιντ Γκάλεν 
(St. Gallen), μία ιστορική πόλη της βορειοανατολικής 
Ελβετίας, πρωτεύουσα του ομώνυμου καντονιού. Το 
κύριο αξιοθέατό της και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO, είναι η Μονή των Βενεδικτίνων, στην 
φημισμένη βιβλιοθήκη της οποίας φυλάσσονται περίπου 
150.000 βιβλία και χειρόγραφα, που χρονολογούνται από 
τον 9ο αιώνα. 

3η μέρα: …στις λίμνες του ιντερλάκεν και την όμορφη 
πρωτεύουσα Βέρνη
Πρωινή αναχώρηση για το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο 
ιντερλάκεν, που βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες Τουν και 
Μπρίενζ, σε απόσταση αναπνοής από τον εντυπωσιακό και 
πάντα χιονισμένο ορεινό όγκο του Γιουνγκφράου (Jungfrau). 
Συνεχίζουμε για την ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, 
τη Βέρνη, "την πόλη των κρηνών", που είναι κτισμένη σε 
μια καμπή του ποταμού Άαρ. Κατά την περιήγησή μας θα 
δούμε το Κοινοβούλιο, τον πύργο του ιστορικού Ρολογιού, 
τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό και θα περπατήσουμε στους 
πεζόδρομους με τα μεσαιωνικά κτίρια.
4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη 
(Προαιρετική εκδρομή στην Κωνστάνζ) 
Πρωινή αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη, 
που είναι κτισμένη στις όχθες της λίμνης των τεσσάρων 
καντονιών. Άφιξη και περιήγηση στο καλοδιατηρημένο 
μεσαιωνικό της κέντρο με το παλαιό Δημαρχείο, την 
χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το μνημείο του 
Λιονταριού κ.ά. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για την 
Κωνστάνζ (Konstanz, έξοδα ατομικά), που βρίσκεται στο 
δυτικό άκρο της ομώνυμης λίμνης, η οποία ανήκει σε τρία 
κράτη, όπου θα περπατήσουμε στο ιστορικό της κέντρο, 
θα δούμε το άγαλμα ιμπέρια, την πλατεία της αγοράς, τις 
παραδοσιακές μπυραρίες και θα έχετε την ευκαιρία να 
κάνετε όμορφα και οικονομικά ψώνια.
5η μέρα: Με το αλπικό τραίνο στο Σαιντ Μόριτζ!!!!
Πολύ πρωινή έγερση σήμερα και αναχώρηση για την 
Χουρ. Εδώ μας περιμένει το Αλπικό τραίνο της RHAETIAN 
Railways (έξοδα ατομικά) για την ανάβασή μας στο Σαιντ 
Μόριτς (St Moritz), μέσα από μια μαγευτική διαδρομή που 
διασχίζει το αλπικό τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν με 
δάση και λίμνες απαράμιλλης ομορφιάς. Περπατήστε στο 
διάσημο, κοσμοπολίτικο και αριστοκρατικό θέρετρο των 
Άλπεων, νιώσετε την αίγλη και τον πλούτο του, απολαύστε 
την μοναδική ατμόσφαιρα δίπλα στη παγωμένη λίμνη St. 
Moritzsee. Μην ξεχαστείτε! Στις 16:00 αναχωρεί το τραίνο 
για την Χουρ, όπου φθάνοντας θα επιβιβαστούμε στο 
πούλμαν για τη Ζυρίχη. 

Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Λουκέρνη, Βέρνη, Ιντερλάκεν, Σαιντ Γκάλεν, Σαιντ Μόριτζ / Αλπικό τραίνο

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ή ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ στην ΕΛΒΕΤΙΑ µε ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΑΙΝΟ και ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΖυΡιΧΗ-ΑθΗΝΑ με SWISS 
INTERNATIONAL ή AEGEAN • Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
MARRIOTT ZURICH 5* σε deluxe δωμάτια ή στο COURTYARD by MARRIOTT 4*sup 
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις επισκέψεις με τοπικό 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας στη Ζυρίχη • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, πόλεων, check 
point-parking (20€ κατ’ άτομο) αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία/χώρους, 
προαιρετικές εκδρομές κλπ., καθώς και ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 22,23,26,29 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
21,22,28 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

COURTYARD 4* 22,23,29 ∆εκ. 26 ∆εκ. 21,22,28 ∆εκ.
Τιµές κατ’ άτοµο 5 µέρες 5 µέρες 6 µέρες

έως 30/10 έως 30/11 έως 30/10
∆ίκλινο 645 675 695 495 695 745
3ο άτ. έως 12 ετών 545 575 595 395 595 645
Μονόκλινο 835 865 885 665 915 965

MARRIOTT ZURICH 5* 22,23,29 ∆εκ. 26 ∆εκ. 21,22,28 ∆εκ.
Τιµές κατ’ άτοµο 5 µέρες 5 µέρες 6 µέρες

έως 30/10 έως 30/10
∆ίκλινο 795 845 645 895 945
3ο άτ. έως 12 ετών 695 745 545 795 845
Μονόκλινο 1055 1105 895 1195 1245

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155

Βέρν

ντερλάκεν

αιντ όριτ

υρίχ

Λουκέρν

Καταρράκτε Ρ νουΚαταρράκτε Ρ νου

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κ νστάντ α

Λίμν
Κ νστάντ α
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Λ
ΙΧ

ΤΕ
Ν

ΣΤ
Α

ΪΝ

Χουρ

6η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο (ανάλογα με την ώρα πτήσης). Περπατήστε στους εμπορικούς 
δρόμους με τις τράπεζες, τις πολυτελείς μπουτίκ, τα πολυκαταστήματα ή 
απολαύστε μια ζέστη σοκολάτα στις όχθες του Λίματ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: 
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Στο πενθήμερο πρόγραμμα δεν 
περιλαμβάνεται η 2η μέρα. Για όσους επιθυμούν κράτηση προς/από Σαιντ 
Μόριτς με το τραίνο RHAETIAN RAILWAYS, η επιβάρυνση είναι 85€ (κράτηση 
από Αθήνα, πληρωμή στη Ζυρίχη με μετρητά).
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.

ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΑΙΝΟ



24

ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΦΕΛΝΤΚΙΡΧ
Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Φέλντκιρχ (Αυστρία), Λιχτενστάιν, Αλπικό τραίνο, Λουκέρνη

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Φέλντκιρχ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την 
SWISS INTERNATIONAL για Ζυρίχη. Φθάνοντας, θα 
αναχωρήσουμε για τους φαντασμαγορικούς Καταρράκτες 
του Ρήνου στο καντόνι του Σαφχάουζεν, ένα μεγαλειώδες 
θέαμα της φύσης που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη, καθώς 
ο υδάτινος όγκος πέφτει με βοή από ψηλά και σχηματίζει 
στη βάση του μια λίμνη, συνεχίζοντας την αέναη πορεία 
του προς τις εκβολές του. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή 
στη Ζυρίχη, όπου ακολουθεί η περιήγησή μας στην πόλη. 
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την περίφημη λεωφόρο 
Μπάνχοφστρασσε, να περπατήσουμε στους κεντρικούς 
πεζοδρόμους της παλαιάς πόλης, να δούμε την εκκλησία 
Φραουμύνστερ με τα εντυπωσιακά βιτρό του Σαγκάλ, τον 
Καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο, τον Πύργο του Ρολογιού, 
τον λόφο του Λίντερχοφ, τις γέφυρες του ποταμού Λίματ 
και άλλα αξιοθέατα. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη 
μικρή γραφική αυστριακή πόλη Φέλντκιρχ (Feldkirch), που 
βρίσκεται μόλις 10 λεπτά από τα σύνορα της Ελβετίας και 
θα αποτελέσει το ορμητήριό μας για τις επισκέψεις μας 
στο Λιχτενστάιν και σε διάφορες περιοχές της Ελβετίας. 
Η πανέμορφη αυτή πόλη διασχίζεται από τον ποταμό ιλλ 
και έχει καταφέρει να διατηρήσει ανέπαφο τον μεσαιωνικό 
της χαρακτήρα στο ιστορικό της κέντρο. θα περπατήσουμε 
στην οδό Marktgasse με τα όμορφα παλιά κτίρια, (μπορείτε 
να απολαύσετε ζέστη σοκολάτα ή ζεστό κρασί στα 
παραδοσιακά μαγαζάκια της), θα δούμε τον Καθεδρικό ναό 
του αγίου Νικολάου (1478), τον πύργο Katzenturm και το 
κάστρο Schattenburg-σύμβολο της πόλης. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο WEISSES KREUZ 4* (www.weisses-kreuz.
at). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Φέλντκιρχ - Λιχτενστάιν - Φέλντκιρχ
Πρωινή αναχώρηση για την Βαντούζ, την πρωτεύουσα 
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του τέταρτου μικρότερου 
κράτους στην Ευρώπη (μετά το Βατικανό, το Μονακό και 
τον Άγιο Μαρίνο). Είναι από τις ελάχιστες χώρες στον 
κόσμο που δεν διαθέτει αεροδρόμιο, δεν έχει δικό της 
νόμισμα (χρησιμοποιεί το ελβετικό νόμισμα), αλλά ούτε και 
εθνική γλώσσα (γερμανόφωνη χώρα). Προαιρετική βόλτα 
με το τραινάκι της πόλης (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο 
Φέλντκιρχ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΖυΡιΧΗ-ΑθΗΝΑ με 
SWISS INTERNATIONAL • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο WEISSES
KREUZ 4* • Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά • Μεταφορές, 
περιηγήσεις επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι 
πόλεων, check point-parking (20€ κατ’ άτομο) αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, 
είσοδοι σε μουσεία/χώρους, προαιρετικές εκδρομές κλπ. και ότι δεν 
αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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Καταρράκτε Ρ νουΚαταρράκτε Ρ νου

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Λίμν
Κ νστάντ α

Χουρ

έλντκιρχ

Βαντο
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Αναχ.: 2 Ιανουαρίου, 8,11 Μαρτίου - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 495

3ο άτοµο έως 12 ετών 445

Μονόκλινο 595
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).
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ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ

ΖΥΡΙΧΗ

ΦΕΛΝΤΚΙΡΧ

3η μέρα: Με το Αλπικό τραίνο στο Σαιν Μόριτζ!!!!
Πολύ πρωινή έγερση σήμερα για να αναχωρήσουμε για 
την πόλη Χουρ. Εδώ μας περιμένει το Αλπικό τραίνο της 
RHAETIAN Railways (έξοδα ατομικά) για την ανάβασή 
μας - μέσα από μια μαγευτική διαδρομή που διασχίζει το 
αλπικό τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν με δάση και λίμνες 
απαράμιλλης ομορφιάς - στο Σαιντ Μόριτς (St Moritz), το πιο 
διάσημο και αριστοκρατικό θέρετρο των Άλπεων. Περπατήστε 
στο κοσμοπολίτικο αυτό θέρετρο, νιώσετε και εσείς την αίγλη 
και τον πλούτο του, απολαύστε την μοναδική ατμόσφαιρα 
δίπλα στη παγωμένη λίμνη St. Moritzsee. Μην ξεχαστείτε! 
Στις 16:00 αναχωρεί το τραίνο για την Χουρ, όπου φθάνοντας 
θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για το Φέλντκιρχ. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Φέλντκιρχ - Λουκέρνη - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη, που είναι 
κτισμένη στις όχθες της λίμνης των τεσσάρων καντονιών. 
Άφιξη και περιήγηση στο καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό 
της κέντρο με το παλαιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική 
γραφική ξύλινη γέφυρα, το μνημείο του Λιονταριού και τα 
άλλα αξιοθέατα της πόλης. Νωρίς το απόγευμα μετάβαση στο 
αεροδρόμιο της Ζυρίχης και επιβίβαση στην πτήση για την 
Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Για όσους επιθυμούν κράτηση προς/
από Σαιντ Μόριτς με το τραίνο RHAETIAN RAILWAYS, η 
επιβάρυνση είναι 85€ (κράτηση από Αθήνα, πληρωμή 
στη Ζυρίχη με μετρητά).
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.
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ΜΠΡΥΖ
Βρυξέλλες, Γάνδη, Αµβέρσα, (∆ουνκέρκη, Βουλώνη, Καλαί)

ΒΕΛΓΙΟ

ΓΑΛΛΙΑ
Βρυ έλλε

πρυ

άν

μβέρσα

ουνκέρκ

Βουλ ν

Καλαί

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

1η μέρα: Αθήνα - Βρυξέλλες, Ξενάγηση πόλης - Μπρυζ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
Βρυξέλλες. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε το πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο θρυλικό 
στάδιο, την Mini-Europe, το βασιλικό παλάτι, την Κινέζικη 
παγόδα, τον Γιαπωνέζικο πύργο και θα φωτογραφήσουμε 
την πρωτότυπη αρχιτεκτονική κατασκευή του ATOMIUM. 
Περνώντας από το σύγχρονο κέντρο της πόλης και 
προχωρώντας προς το ιστορικό, θα δούμε το μπαρόκ 
Χρηματιστήριο, την αριστοκρατική πλατεία Grand-Sablon, 
το παρκάκι-πίνακα ζωγραφικής Square du Petit-Sablon και 
το νέο Δικαστικό Μέγαρο. Συνεχίζουμε για την παραμυθένια 
Μπρυζ, μία από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής 
Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH BRUGGE 4* 
(www.nh-hotels.com). Το βράδυ θα περπατήσουμε με τον 
αρχηγό μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

2η μέρα: Μπρυζ, Ξενάγηση πόλης
Σήμερα θα περπατήσουμε κατά μήκος των μαγευτικών 
καναλιών και των πέτρινων, μικρών γεφυριών της πόλης, 
θα διασχίσουμε τα σοκάκια γύρω από το μεσαιωνικό 
Κωδωνοστάσιο της κεντρικής πλατείας Grotte Markt και της 
πλατείας του Δημαρχείου Burg Markt και θα επισκεφθούμε 
τον Καθεδρικό ναό Notre-Dame de Bruges. Ελεύθερος 
χρόνος στην Χριστουγεννιάτικη αγορά.

3η μέρα: Μπρυζ - Γάνδη - Αμβέρσα - Μπρυζ
Πρωινή αναχώρηση για την επιβλητική Γάνδη, όπου 
θα επισκεφθούμε τον γοτθικό Καθεδρικό ναό του Saint 
Bavo (τοπικός άγιος της Γάνδης του 7ου αιώνα, ο πρώτος 
ιεραπόστολος στη Φλάνδρα και τη Γαλλία), για να δούμε 
ένα αριστούργημα τέχνης του 15ου αιώνα - το πολύπτυχο 
των αδερφών Van Eyck "Ο Μυστικός Αμνός" - και θα 
περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης. 
Συνεχίζουμε για την Αμβέρσα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
του Βελγίου και το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης 
μετά το Αμβούργο και το Ρότερνταμ. Η Αμβέρσα είναι γνωστή 
και ως "η πόλη των διαμαντιών", καθώς εκεί διακινείται ο 
μεγαλύτερος αριθμός διαμαντιών παγκοσμίως. Φθάνοντας, 
θα περιηγηθούμε στην Παλιά Πόλη με τα γραφικά δρομάκια, 
τις γκαλερί τέχνης, τις σοκολατερί και τις μπουτίκ, τα καφέ 
και τα εστιατόρια και θα φθάσουμε στην κεντρική πλατεία 
Grote Markt, την μεγαλύτερη και ομορφότερη της πόλης, με 
το Δημαρχείο, τα ιστορικά κτίρια των Συντεχνιών και τον 

περίφημο Καθεδρικό ναό - τον πιο εντυπωσιακό της χώρας 
- που φιλοξενεί ένα από τα διασημότερα έργα του Ρούμπενς, 
την "Αποκαθήλωση". Επιστροφή στη Μπρυζ.

4η μέρα: Μπρυζ, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή: 
Δουνκέρκη, Βουλώνη, Καλαί)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και επισκέψεις σε διάφορα 
αξιοθέατα της πόλης. Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε 
την προαιρετική ολοήμερη εκδρομή μας στις Γαλλικές 
πόλεις Δουνκέρκη και Βουλώνη. Πρωινή αναχώρηση 
για την ιστορική Δουνκέρκη (Dunkerque), σημαντικό 
λιμάνι της γαλλικής ακτής στη Μάγχη, κοντά στα 
βελγικά σύνορα, γνωστή από την "Επιχείρηση Δυναμό" 
(Μάιος 1940), ενώ μαινόταν ο Β' παγκόσμιος πόλεμος. 
Μετά την επίσκεψή μας θα συνεχίσουμε για την "πόλη 
της ιστορίας και της τέχνης", τη Βουλώνη (Boulogne-
sur-Mer). Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα 
δούμε το σπίτι όπου πέρασε τα δύο τελευταία χρόνια 
της ζωής του ο Αργεντινός στρατηγός Χοσέ ντε Σαν 
Μαρτίν, επαναστάτης, εθνικός ήρωας της χώρας του 
και απελευθερωτής της Χιλής και του Περού από την 
ισπανική κυριαρχία (εξωτερικά), τις οχυρώσεις της 
Άνω ή Παλιάς Πόλης (13ου αιώνα) με τις 4 πύλες και 
τους 17 ημι-κυλινδρικούς πύργους, που αποτελούν 
ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχιτεκτονικά 
σύνολα του μεσαίωνα στην Γαλλία, το Δημαρχείο, το 
καμπαναριό του 12ου αιώνα, που αποτελεί μνημείο 
πολιτισμικής κληρονομιάς της UNESCO, το Μέγαρο 
Αντρουέν, στο οποίο έμεινε για ένα μικρό διάστημα ο 
Ναπολέοντας το 1805, τη βασιλική Νοτρ Νταμ κ.ά. Στην 
επιστροφή μας, εφόσον υπάρχει χρόνος, θα κάνουμε μια 
σύντομης διάρκειας στάση στο Καλαί, όπου μπροστά 
στο Δημαρχείο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το 
αριστούργημα του Ροντέν "οι Αστοί του Καλαί" και να 
μάθουμε την ιστορία τους. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας το 
απόγευμα.

5η μέρα: Μπρυζ - Βρυξέλλες - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Νωρίς το μεσημέρι μεταφορά στο 
αεροδρόμιο των Βρυξελλών και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-
ΒΡυΞΕΛΛΕΣ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο NH BRUGGE 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 
καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, 
μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, καθώς και ό,τι δεν αναγράφεται 
στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο SMART PRICE *

∆ίκλινο 745 795

3ο άτοµο έως 12 ετών 645 695

Μονόκλινο 1025 1075

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

* Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση και για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!

ΜΠΡΥΖ

ΜΠΡΥΖ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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Βόλενταμ
Zaanse
Schans

τελ τ

Ρότερνταμ

Χά

μστερνταμ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

• ΔωΡΟ: Κρουαζιέρα στα κανάλια
• Light Festival
• Εκδρομή στο Zaanse Schans και Βόλενταμ με γεύμα

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση,
Δώρο: Κρουαζιέρα στα κανάλια
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με KLM για 
Άμστερνταμ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούμε τον παραδοσιακό Μύλο του 
Ρέμπραντ στις όχθες του ποταμού Άμστελ, το εντυπωσιακό 
"Στάδιο Αρένα", την Heineken, το επιβλητικό Rijksmuseum, 
την πανύψηλη "Δυτική Εκκλησία", το μοναδικό Παλάτι του 
Βασιλιά, τον "πλωτό" Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. Το 
μεσημεράκι απολαύστε μία κρουαζιέρα στα όμορφα κανάλια 
- Δώρο του γραφείου μας. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα 
από ξενοδοχεία NH BARBIZON PALACE 5* (www.nh-hotels.
com), NH AMSTERDAM CENTRE 4* (www.nh-hotels.com), 
NOVOTEL CITY 4* (www.novotel.com). Το βράδυ ετοιμαστείτε 
για μία βόλτα με τον αρχηγό μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

2η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα & βραδινός περίπατος 
στο Light Festival
Σήμερα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τον αρχηγό μας 
(έξοδα ατομικά) για μια βόλτα σε ένα από τα μεγαλύτερα 
αδαμαντοποιεία της πόλης, τον γνωστό οίκο COSTER 
DIAMONDS, για να παρακολουθήσετε την διαδικασία κοπής 
και επεξεργασίας των διαμαντιών. Επίσης σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε τα φημισμένα μουσεία Van Gogh και Rijks (έξοδα 
ατομικά, χωρίς ξενάγηση). Το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην 

πλατεία Νταμ (μεταφορά κατ΄ ιδίαν) και μαζί με τον αρχηγό μας 
θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου κάθε 
χρόνο λαμβάνει χώρα το "AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL" 
(Κόστος 10€ κατ’ άτομο).

3η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή: Ρότερνταμ, Ντελφτ, Χάγη) 
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα 
της πόλης. Επίσης, σας προτείνουμε μια προαιρετική ημερήσια 
εκδρομή (έξοδα ατομικά) στις φημισμένες πόλεις Ρότερνταμ, 
Ντελφτ και Χάγη. Το Ρόττερνταμ είναι το μεγαλύτερο 
εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα 
παγκοσμίως. Εκεί θα δούμε επιβλητικούς ουρανοξύστες, 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια και τις κρεμαστές γέφυρες 
Willems και Erasmus. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η πρώτη 
πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, το Ντελφτ, η "Πόλη 
των Πριγκίπων", παγκοσμίως γνωστή για τα κεραμικά της. 
Είναι μία ιστορική πόλη με πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο και 
μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Τέλος, θα επισκεφθούμε 
τη Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου, με το περίφημο "παλάτι της Ειρήνης", τα 
μοναδικής ομορφιάς κτίρια που σήμερα στεγάζουν πρεσβείες 
και υπουργεία, καθώς και την μεγαλύτερη κοσμική παραλία της 
Ολλανδίας, την Scheveningen. Επιστροφή στο Άμστερνταμ το 
απόγευμα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑθΗΝΑ με KLM • Τρεις, τέσσερις ή 
πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας 
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 
προγράμματος • Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός-ξεναγός 
• υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 
καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, καθώς 
και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 185 με KLM

Αναχ.: 21-26 ∆εκ., 22-27 ∆εκ. - 4, 5, 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο NOVOTEL CITY 4* NH AMSTERDAM 4 * NH BARBIZON 5*
∆ίκλινο 645 745 845
3ο άτ. έως 12 ετ. 545 645 745
Μονόκλινο 855 995 1145

Αναχ.: 22-26 ∆εκ. - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο NOVOTEL CITY 4* NH AMSTERDAM 4 * NH BARBIZON 5*
∆ίκλινο 595 675 745
3ο άτ. έως 12 ετ. 495 575 645
Μονόκλινο 775 875 995

Αναχ.: 26-30 ∆εκ. - 5 µέρες Αναχ.: 2-5 Ιαν. - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο NOVOTEL CITY 4* NOVOTEL CITY 4* NH AMSTERDAM 4 *
∆ίκλινο 545 545 595
3ο άτ. έως 12 ετ. 445 445 495
Μονόκλινο 725 675 765

Χριστουγεννιάτικο Δείπνο (μενού 4 πιάτων) στο εστιατόριο Haesje Class: € 55 κατ άτομο

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

LIGHT FESTIVAL

4η μέρα: Άμστερνταμ - Zaanse Schans - Βόλενταμ - Άμστερνταμ
Σήμερα θα διασχίσουμε το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής 
εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια. Στο φημισμένο 
και πανέμορφο χωριό Zaanse Schans θα θαυμάσουμε τους 
παραδοσιακούς ανεμόμυλους και θα έχουμε την ευκαιρία 
να επισκεφθούμε την φάμπρικα των ξυλοπάπουτσων. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το γραφικό λιμανάκι του 
Volendam, όπου θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε τοπικό 
εστιατόριο. Επιστροφή στο Άμστερνταμ το απόγευμα.

5η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την αναχώρηση για το αεροδρόμιο και 
την πτήση της επιστροφής.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μία λιγότερο ελεύθερη μέρα και το εξαήμερο πρόγραμμα 
μια επιπλέον ελεύθερη μέρα. Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ
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B E N E L U X   Κ Α Τ Ω  Χ Ω Ρ Ε Σ
1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση πόλης, Κρουαζιέρα 
στα Κανάλια/Δώρο του Γραφείου μας
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
Άμστερνταμ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, όπου θα 
δούμε τα ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, τον κεντρικό 
σιδηροδρομικό σταθμό κ.ά. Στη συνέχεια θα απολαύσετε 
μία Κρουαζιέρα στα κανάλια της "Βενετίας του Βορρά" 
- Δώρο του Γραφείου μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4* (www.novotel.com). Το 
βράδυ ετοιμαστείτε για μία βόλτα με τον αρχηγό μας στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης.

2η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή: 
Zaanse Schans, Βόλενταμ)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα 
και μουσεία (Rijks, Van Gogh). Για το μεσημέρι σας 
προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά), κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα διασχίσουμε το κλασικό τοπίο 
της Ολλανδικής εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια. 
Στο πανέμορφο χωριό Zaanse Schans θα θαυμάσουμε τους 
παραδοσιακούς ανεμόμυλους και θα επισκεφθούμε την 
φάμπρικα ξυλοπάπουτσων. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για το γραφικό λιμανάκι Volendam, όπου θα απολαύσουμε 
το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο 
Άμστερνταμ το απόγευμα.

3η μέρα: Άμστερνταμ - Ρόττερνταμ - Ντελφτ - Χάγη - Βρυξέλλες
Πρωινή αναχώρηση για την πόλη της Ειρήνης, τη Χάγη, έδρα 
Διεθνών Οργανισμών για θέματα Ειρήνης και Δικαιοσύνης, 
μία από τις τέσσερεις έδρες του Ο.Η.Ε. Σε κοντινή απόσταση 
βρίσκεται η ιστορική πόλη Ντελφτ, παγκοσμίως γνωστή για 
τα κεραμικά της. Επόμενος σταθμός μας, το Ρόττερνταμ, 
το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης και ένα από 
τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, που βρίσκεται στις εκβολές 
του Ρήνου. Πάνω σε τεχνητά νησάκια έχουν "φυτρώσει" 
φουτουριστικού τύπου ουρανοξύστες, προβλήτες και 
κρεμαστές γέφυρες σαν αυτές των Erasmus και Willem. 
Άφιξη στις Βρυξέλλες και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH
GRAND PLACE ARENBERG 4* (www.nh-hotels.com). Το 
βράδυ θα περπατήσουμε με τον αρχηγό μας στην Grand 
Plaz/Μεγάλη Πλατεία και την γύρω περιοχή.

4η μέρα: Βρυξέλλες - Βατερλό - Ναμύρ - Ντινάντ - 
Λουξεμβούργο - Βρυξέλλες
Πρωινή αναχώρηση για το Λουξεμβούργο, που θεωρείται 
ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα της διεθνούς οικονομικής 
ζωής, περνώντας προηγουμένως από τον ιστορικό χώρο της 
περίφημης μάχης του Βατερλό. θα διασχίσουμε τις Αρδέννες 
με τα καταπράσινα δάση, τις αχανείς χαράδρες, τα γραφικά 
χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα, ενώ, η διαδρομή 
μας δίπλα στον ποταμό Μάας θα διακοπεί μόνο για λίγο, 
καθώς θα σταματήσουμε σε μία από τις ομορφότερες πόλεις 
του Βελγίου, τη Ναμύρ (Namur), όπου θα επισκεφθούμε 
το φημισμένο απόρθητο κάστρο της, καθώς και στην 
γραφική Ντινάντ (Dinant), την πατρίδα του Σαξ - εφευρέτη 
του σαξόφωνου - και της μοναστηριακής μπύρας Leffe. Στο 
"Γιβραλτάρ του Βορρά", την πόλη του Λουξεμβούργου, θα 
περιδιαβούμε τους κεντρικούς δρόμους και θα δούμε τον 
επιβλητικό ναό της Παναγίας, το κυβερνητικό κτίριο, το 
κάστρο, τις κατακόμβες και το φημισμένο για τη θέα του 
μπαλκόνι της Ευρώπης. Επιστροφή στις Βρυξέλλες αργά το 
απόγευμα.

5η μέρα: Βρυξέλλες, Ξενάγηση πόλης - Γάνδη - Μπρυζ
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούμε το πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο θρυλικό στάδιο, 
την Mini-Europe, το παλάτι, την Κινέζικη παγόδα, τον 
Γιαπωνέζικο πύργο και θα φωτογραφήσουμε την πρωτότυπη 
αρχιτεκτονική κατασκευή του ATOMIUM. Περνώντας από 
το σύγχρονο κέντρο της πόλης και προχωρώντας προς 
το ιστορικό, θα δούμε το μπαρόκ Χρηματιστήριο, την 
αριστοκρατική πλατεία Grand-Sablon, το παρκάκι-πίνακα 
ζωγραφικής Square du Petit-Sablon και το νέο Δικαστικό 
Μέγαρο. Συνεχίζουμε για την επιβλητική Γάνδη, όπου 
θα επισκεφθούμε τον ναό του St Bavon για να δούμε ένα 
αριστούργημα τέχνης του 15ου αιώνα - το πολύπτυχο 
των αδερφών Van Eyck "Ο Μυστικός Αμνός" - και θα 
περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης. 
Αναχώρηση για την παραμυθένια Μπρυζ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο ACADEMIE 4* (www.academie.be).

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-
ΒΡυΞΕΛΛΕΣ - ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Πέντε διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • 
Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα, καθώς και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 745
3ο άτοµο έως 12 ετών 645
Μονόκλινο 945

ΒΕΛΓΙΟ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

μστερνταμ

τελ τ

Ρότερνταμ

Χά

Βρυ έλλε

αμ ρ

τινάντ

Βατερλό

άν

πρυ

Zaanse
Schans ΒόλενταμΒόλενταμ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Άµστερνταµ (Zaanse Schans - Βόλενταµ), Ρόττερνταµ, Ντελφτ, Χάγη, Βατερλό, Ναµύρ
Ντινάντ, Λουξεµβούργο, Γάνδη, Μπρυζ, Βρυξέλλες

• Δώρο: Κρουαζιέρα στα κανάλια

Χριστουγεννιάτικο Δείπνο (μενού 4 πιάτων) 
στο εστιατόριο Chez Leon: 50 €/άτομο

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

6η μέρα: Μπρυζ - Βρυξέλλες - Αθήνα
Σήμερα θα περπατήσουμε κατά μήκος των μαγευτικών 
καναλιών και των πέτρινων γεφυρών της πόλης, θα 
διασχίσουμε τα σοκάκια γύρω από το μεσαιωνικό 
Κωδωνοστάσιο της κεντρικής πλατείας Grotte Markt και της 
πλατείας του Δημαρχείου Burg Markt και θα επισκεφθούμε 
τον Καθεδρικό ναό Notre-Dame de Bruges. Νωρίς το 
μεσημέρι θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών για 
την πτήση μας στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ - ΜΟΝΑΚΟ

1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Νίκαια 
(Προαιρετική βραδινή επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN 
για Μιλάνο. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για τη Νίκαια. 
Φθάνοντας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την 
Παλιά Πόλη, όπου φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών 
με τα παζάρια της, ο Καθεδρικός ναός, το Μέγαρο της 
Δικαιοσύνης και η Όπερα. Συνεχίζουμε με την διάσημη 
πλατεία Μασενά και ολοκληρώνουμε τον περίπατό μας στην 
οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου βρίσκεται η Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος 
χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ μας. Τακτοποίηση στο 
κεντρικό ξενοδοχείο HOLIDAY INN NICE 4* (www.holidayinn.
com). Για το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά, έξοδα 
ατομικά) μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο.
2η μέρα: Νίκαια - Σαν Πωλ ντε Βανς - Κάννες - Νίκαια
Πρωινή αναχώρηση για το αριστοκρατικό χωριό Σαν Πωλ 
ντε Βανς (Saint-Paul-de-Vence). Περιπλανηθείτε στα στενά 
του σοκάκια με τα υπέροχα παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο 
τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημά σας στο ιστορικό 
καφέ Le Tilleul και επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ με την 
πλούσια συλλογή έργων επιφανών καλλιτεχνών μοντέρνας 
τέχνης. Μην παραλείψετε να δείτε τον πίνακα του Τιντορέτο, 
"η Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας", που φυλάσσεται 
στην εκκλησία Conversion-de-Saint-Paul του 12ου αιώνα. 
Επόμενος σταθμός μας, οι κοσμοπολίτικες Κάννες. Το 
γνωστό κτίριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, η παραλιακή 
Κρουαζέτ με τους φοίνικες και τα πολυτελή ξενοδοχεία, 
σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν. Επιστροφή στη Νίκαια. 
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Νίκαια - Εζ, Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ - 
Μονακό - Νίκαια
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για το μουσείο-εργαστήριο 
αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard) στο Εζ. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το 
πριγκιπάτο του Μονακό. θα ανέβουμε στον βράχο και στην 
παλιά πόλη, όπου κυριαρχεί το ωκεανογραφικό μουσείο 

και θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου με 
τους τάφους της οικογένειας Γκριμάλντι. Η βόλτα μας 
θα ολοκληρωθεί στο παλάτι. Επιστροφή στη Νίκαια. 
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νίκαια - Αιξ-Αν-Προβάνς, Μασσαλία
Πρωινή αναχώρηση για την εκδρομή μας στην Αιξ-Αν-
Προβάνς και τη Μασσαλία. Πρώτος μας σταθμός είναι η 
Αιξ-Αν-Προβάνς, όπου θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό 
της κέντρο με τα δαιδαλώδη πλακόστρωτα δρομάκια και 
τα επιβλητικά κτίρια. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τη 
Μασσαλία. Εκεί θα δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του 
Αγίου ιωάννη και του Αγίου Νικολάου, όπως και τη Νοτρ Νταμ 
ντε λα Γκαρντ, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης 
με θέα το Σατό Ντ’ ιφ. Ελεύθερος χρόνος για μπουγιαμπέσα 
και ψώνια στο πολυκατάστημα Γκαλερί Λαφαγιέτ. Επιστροφή 
το απόγευμα στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Νίκαια - Μίλανο, Ξενάγηση πόλης
Πρωινή αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της 
ιταλίας και το παγκόσμιο κέντρο μόδας, το Μιλάνο. Άφιξη 
και πανοραμική ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της ιταλίας, 
τον Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), την περίφημη σκεπαστή στοά 
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της 
Σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο του. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτες και αγορές. Κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο 
της πόλης, την Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη 
οροφή και στη συνέχεια κινηθείτε βορειοανατολικά, προς 
τη Via Montenapoleone και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου 
βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων 
μόδας. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μιλάνο - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος (ανάλογα με την ώρα πτήσης). Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Νίκαια, Μονακό, Εζ, Κάννες, Σαν Πωλ ντε Βανς, Αιξ-Αν-Προβάνς, Μασσαλία, Μιλάνο

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΜιΛΑΝΟ-
ΑθΗΝΑ με απευθείας πτήσεις της AEGEAN • Πέντε διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Πούλμαν για τις 
μεταφορές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, 
φόροι πόλεων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία και 
λοιπά αξιοθέατα και ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 22,28 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο 22 ∆εκ. 28 ∆εκ.

∆ίκλινο 645 695
3ο άτοµο έως 12 ετών 545 595
Μονόκλινο 845 895
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155 με AEGEAN
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με 
AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Αναχ.: 23,24,28,30,31 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο IBIS PARIS 17 NOVOTEL 
PARIS 17

HOLIDAY INN 
OPERA

2 Ενήλικες 1790 1890 2080
3 Ενήλικες 2565 2700 3000
4 Ενήλικες 3295 3475 3875
1 Ενήλικας + 1 Παιδί 1770 1870 2060
1 Ενήλικας + 2 Παιδιά 2420 2550 2695
2 Ενήλικες + 1 Παιδί 2440 2570 2715
3 Ενήλικες + 1 Παιδί 3275 3455 3855
2 Ενήλικες + 2 Παιδιά 3155 3315 3835
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 165
Επιβάρυνση για τις αναχώρησεις 28,31/12 - ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΠΑΡιΣι-ΑθΗΝΑ με 
AIR FRANCE • Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3*,4* στο Παρίσι και 
δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MAGIC CIRCUS 4* • Πλουσιοπάροχο 
μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, μετακινήσεις, επισκέψεις βάσει 
προγράμματος • Ξενάγηση στα ανάκτορα των Βερσαλλιών με επίσημο 
ελληνόφωνο ξεναγό • Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου με επίσημο 
ελληνόφωνο ξεναγό • Τρεις μέρες δωρεάν είσοδοι στα πάρκα της Disneyland 
κατά τη διάρκεια της παραμονής σας • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 
στο Παρίσι • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 
έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, φόροι πόλεων πληρωτέοι 
στην Αθήνα, είσοδοι σε μουσεία (Λούβρου: € 19-28, Βερσαλλίες: € 17-
22), μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα 
ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι, Ξενάγηση πόλης
2η μέρα: Παρίσι, Βερσαλλίες, Λούβρο,
 Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ
3η μέρα: Παρίσι
4η-5η μέρα: Παρίσι - Disneyland
6η μέρα: Disneyland - Παρίσι - Αθήνα

ΣΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ 
ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ
DISNEYLAND

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.
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ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND
1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN 
για την γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη και 
ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε την Παναγία των Παρισίων, το Καρτιέ Λατέν, 
τους Κήπους του Λουξεμβούργου, το Πάνθεον, την Πλας 
ντε λα Κονκόρτ, τον τάφο του Ναπολέοντα, τα Ηλύσια 
Πεδία, την Όπερα, την πλατεία Ομονοίας, την Αψίδα 
του θριάμβου, το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ κ.ά. 
Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 
REPUBLIQUE 4* (www.ihg.com) και χρόνος ελεύθερος. 
Ακολουθείστε (προαιρετικά) μια βραδινή κρουαζιέρα με 
τα περίφημα μπατώ μους (bateaux mouches), που κυλούν 
απαλά στα νερά του Σηκουάνα, δίνοντάς σας την ευκαιρία 
να δείτε το Παρίσι φωταγωγημένο και ανεβείτε μαζί μας 
στον λόφο της Μονμάρτρης (Montmartre) με την απίστευτη 
θέα, την μοναδική Σακρ Κερ (Sacre Coeur), το σπίτι του 
Σαλβαντόρ Νταλί και την πλατεία με τους υπαίθριους 
ζωγράφους.

2η μέρα: Παρίσι, Βερσαλλίες, Λούβρο
Πρωινή αναχώρηση για τα πανέμορφα Ανάκτορα των 
Βερσαλλιών (30 χιλιόμετρα από το Παρίσι), όπου θα 
δούμε τα βασιλικά διαμερίσματα, την αίθουσα των 
κατόπτρων, όπου υπογράφηκε το 1919 η περίφημη 
Συνθήκη των Βερσαλλιών κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να 
επισκεφθείτε τους υπέροχους βασιλικούς κήπους (από 
τους μεγαλύτερους της Ευρώπης) με τα πολλά σιντριβάνια 
και αγάλματα με θέματα από την ελληνική μυθολογία. 
Επιστροφή στην πόλη και επίσκεψη στο περίφημο μουσείο 
του Λούβρου, όπου θα δούμε την Ελληνική πτέρυγα με την 
Νίκη της Σαμοθράκης, την Αφροδίτη της Μήλου, τμήμα από 
μετόπη του Παρθενώνα κλπ., καθώς και την πτέρυγα με 
τους πίνακες σημαντικών ζωγράφων, όπως του Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι (Τζοκόντα), του Ντελακρουά (Σφαγή της Χίου), 
του Νταβίντ, του Βερονέζε, του Ραφαήλ, του Γκόγια, του 
Ρούμπενς, του Τιτσιάνο, του Ρέμπραντ, του Ελ Γκρέκο 
κ.ά. Για το βράδυ σας προτείνουμε να περπατήσετε στις 
καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε 
με την ομώνυμη εκκλησία και τα αριστοκρατικά καφέ, 
όπως το "Le Deux Magots" και το "De Flore" και να πιείτε 
το ποτό σας στο μπαρ "Alcazar". 

3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία) 
Απολαύστε την μητροπολιτική πλευρά της γαλλικής 
πρωτεύουσας, τις απαστράπτουσες μπουτίκ της Faubourg 
St. Honore και Avenue Montagne ή, αν θέλετε έναν ζεστό 
μυρωδάτο γαλλικό καφέ, καθίστε στο "Avenue", όπου θα 
συναντήσετε τους ομορφότερους ανθρώπους της πόλης. 
Επισκεφθείτε επίσης τα πασίγνωστα πολυκαταστήματα 
"Gallerries Lafayette" και "Printemps". Οι μυρωδιές από 
τις πολυάριθμες boulangerie με τις ολόφρεσκες μπαγκέτες 
και τα ζεστά κρουασάν, όπως και το γνωστό "Cafe de 
la Paix" που λάτρευε ο Σαρτρ, μας προκαλούν για μια 
στάση. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμμετάσχετε στην 
προαιρετική εκδρομή μας στη Νορμανδία (έξοδα ατομικά), 
με επισκέψεις στην μεσαιωνική Ονφλέρ και το γραφικό 
λιμανάκι της, καθώς και στην μεσαιωνική ειδυλλιακή 
Ντωβίλ που μαζί με την δίδυμή της Τρουβίλ, αποτελούν 
το καμάρι της κοσμοπολίτικης ακτής. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε 
βόλτα στην ίσως πιο αριστοκρατική γειτονιά της πόλης, το 
Μαρέ, όπου βρίσκεται η πλατεία των Βοσγίων, κτισμένη σε 
απόλυτη συμμετρία και διάσημη για το σπίτι του Βίκτωρος 
Ουγκώ. Εκεί μπορείτε να γευθείτε εκλεκτά εδέσματα σε 
μοντέρνα εστιατόρια, όπως το "Les Bougresses", που 
βρίσκεται στη πλατεία της αγοράς της Αγίας Αικατερίνης.

4η μέρα: Παρίσι, στο Βασίλειο της Disneyland
Πρωινή αναχώρηση για τη Disneyland (32 χιλιόμετρα από 
το Παρίσι). Ταξιδέψτε με τους πειρατές της Καραϊβικής 
ή τον ιντιάνα Τζόουνς στην "Χώρα της Περιπέτειας", 
χαθείτε στο άπειρο με ένα διαστημόπλοιο στο "Βουνό 
του Διαστήματος". Συναντήστε τον Μίκυ, τον Ντόναλντ, 
τον Πινόκιο, τη Χιονάτη και τους εφτά νάνους στη "Χώρα 
της Φαντασίας", απολαύστε υπέροχα θεάματα και σόου 
που κόβουν την ανάσα. Καλή διασκέδαση στην χώρα του 
παραμυθιού! Επιστροφή στο Παρίσι.

5η μέρα: Παρίσι - Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων 
Φραγκονάρ (Fragonard), που στεγάζεται σε ένα από τα 
πιο όμορφα κτίρια της πόλης του Φωτός και στο παρελθόν 
είχε φιλοξενήσει μεγάλες προσωπικότητες, όπως η Μαρία 

Κάλλας. Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας και 
εμπιστευθείτε την όσφρησή σας για τις αγορές σας. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές και επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 
χωρίς να παραληφθεί κάτι. Στο 4ήμερο πρόγραμμα 
δεν υπάρχει η ελεύθερη μέρα. Το 6ήμερο πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΠΑΡιΣι-
ΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Τρεις, τέσσερις ή πέντε 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 
4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος • 
Ξενάγηση στα ανάκτορα των Βερσαλλιών και στο Μουσείο του 
Λούβρου με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό • Αρχηγός-συνοδός 
του γραφείου μας στο Παρίσι • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων πληρωτέοι στο Παρίσι, είσοδοι σε 
μουσεία (Λούβρου: € 19-28, Βερσαλλίες: € 17-22 και Disneyland: 
€ 69-79 ενήλικας, € 61-69 παιδί κάτω των 12), μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, 
καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 21,22,29 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
22,23,26,29 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες

3 Ιανουαρίου - 4 µέρες
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Τιµές κατ’ άτοµο 4 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 595 695 765 725 795

3ο άτ. έως 12 ετών 395 445 465 445 465

3ο & 4ο άτ. έως 12 ετ. 
σε superior room 445 515 555 515 555

Μονόκλινο 795 965 1095 1015 1135

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 165 με AEGEAN
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΠΑΡΙΣΙ
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Ρ Ω Μ Η  -  Β Α Τ Ι Κ Α Ν Ο
Φλωρεντία, Ορβιέτο

1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη, Ξενάγηση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Ρώμη με 
AEGEAN ή ALITALIA. Άφιξη και ξενάγηση στην "Αιώνια Πόλη" 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε διαδοχικά την εκκλησία 
του Αγίου Παύλου έξω από τα τείχη, την Πυραμίδα, τις θέρμες του 
Καρακάλα, την εκκλησία του Αγίου ιωάννη του Λατερανού, την 
περίφημη εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζόρε και θα καταλήξουμε 
στον περιβάλλοντα χώρο του Κολοσσαίου, όπου θα έχουμε 
μικρής διάρκειας στάση για φωτογραφίες και έναν ιταλικό καφέ. 
θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας πεζοί, περνώντας από τις 
περίφημες αυτοκρατορικές αγορές και θα ανέβουμε στον λόφο 
του Καπιτωλίου, απ΄ όπου θα θαυμάσουμε από ψηλά τη Ρωμαϊκή 
αγορά. Διασχίζοντας την πλατεία του Καπιτωλίου, θα κατέβουμε 
από την σκάλα του Μιχαήλ Αγγέλου στην πλατεία Βενετίας. 
Εκεί θα δούμε το Παλάτσο Βενέτσια, το μνημείο του αγνώστου 
στρατιώτη Βιτοριάνο, το άγαλμα του πρώτου βασιλιά της 
ιταλίας Βιτόριο Εμμανουέλε, καθώς και το μπαλκόνι της Λετίτσια 
(μητέρας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη). θα συνεχίσουμε την 
ξενάγησή μας οδικώς στις όχθες του Τίβερη, περνώντας από το 
Κάστρο του Αγίου Αγγέλου και τη Βίλα Μποργκέζε. Μεταφορά και 
τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία NH VITTORIO 
VENETO 4* sup. (www.nh-hotels.com) σε superior δωμάτια ή 
στο DEI BORGIA 4* (www.hoteldeiborgia.it) ή στο CICERONE 
4* (www.hotelcicerone.com). Το βράδυ υπάρχει δυνατότητα 
προαιρετικού νυχτερινού γύρου της πόλης.

2η μέρα: Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Βασιλική Αγίου Πέτρου 
Η σημερινή μας ημέρα θα ξεκινήσει με επίσκεψη στα Μουσεία 
του Βατικανού, όπου θα δούμε τις αίθουσες των γλυπτών, των 
χαλιών, των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε 

στην περίφημη Καπέλα Σιστίνα, το παρεκκλήσιο του Αποστολικού 
Παλατίου, επίσημης κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, την οροφή του οποίου ζωγράφισε ο Μιχαήλ Άγγελος. 
Ακολουθεί επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, 
όπου βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου (η μεγαλύτερη 
εκκλησία του κόσμου). θα ξεναγηθούμε στην εκκλησία και θα 
δούμε την θεσπέσια μαρμάρινη σύνθεση του Μιχαήλ Αγγέλου, 
την περίφημη Πιετά, καθώς και τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα 
του Μπερνίνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Ρώμη, Ελεύθερη μέρα 
(Προαιρετική εκδρομή στο Ορβιέτο)
Ελεύθερη μέρα στη Ρώμη για βόλτες, επισκέψεις σε μουσεία 
και διάφορα αξιοθέατα ή και για ψώνια. Επίσης, μπορείτε να 
ακολουθήσετε την προαιρετική μας εκδρομή στο Ορβιέτο (έξοδα 
ατομικά), μια μεσαιωνική πόλη της νοτιοδυτικής Ούμπρια, στην 
κεντρική ιταλία. Γνωστό και ως ο "κρυμμένος θησαυρός της 
Ούμπριας", βρίσκεται σε ένα από τα πιο δραματικά σκηνικά 
της ιταλίας, αφού τα κτίριά του είναι κτισμένα πάνω σε 
τραχείς βράχους ηφαιστειακής τέφρας και περιβάλλονται από 
τείχη κατασκευασμένα από την ίδια πέτρα, που ονομάζεται 
τόφφος (tufa). Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Ρώμη. 
Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Ρώμη, Ελεύθερη μέρα 
(Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία)
Ελεύθερη μέρα στη Ρώμη ή προαιρετική εκδρομή στην 
πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία (έξοδα 
ατομικά). Φθάνοντας, θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
πόλης, όπως τον επιβλητικό Ντουόμο με το φημισμένο καμπαναριό 

του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την 
Πόντε Βέκιο, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία κ.ά. Ελεύθερος χρόνος 
για βόλτες στην πόλη, για επίσκεψη στην πινακοθήκη Galleria 
degli Uffizi, που διαθέτει μία από τις πιο αξιόλογες συλλογές 
αναγεννησιακής τέχνης (Τζιότο, Μποττιτσέλλι, Λεονάρντο 
ντα Βίντσι, Ραφαήλ, Τιτσιάνο, Βερονέζε, Μιχαήλ Άγγελος, 
Καραβάτζιο, Ρέμπραντ, Ρούμπενς, Ντύρερ, Γκόγια, Ελ Γκρέκο 
κ.ά.) ή για ψώνια στην φημισμένη αγορά της. Επιστροφή στη 
Ρώμη. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί, μέχρι τη μεταφορά μας στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Το εξαήμερο πρόγραμμα έχει μια επιπλέον ελεύθερη μέρα 
στη Ρώμη. Για τις αναχωρήσεις 29,30/12 υπάρχει επιβάρυνση 
(ζητήστε μας τον αναλυτικό τιμοκατάλογο).
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΡωΜΗ-ΑθΗΝΑ 
με AEGEAN ή ALITALIA • Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 
Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο • Ξενάγηση στην πόλη της 
Ρώμης • Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού και στη Βασιλική 
του Αγίου Πέτρου • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων, check points: € 20/άτομο, είσοδοι σε 
μουσεία, επισκεπτόμενους χώρους και Βατικανό, ακουστικά για την 
ξενάγηση του Αγίου Πέτρου, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, ό,τι 
δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Αναχ.: 21,22,23,26,29,30 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5,6 µέρες

CICERONE 4* DEI BORGIA 4*  NH VITTORIO VENETO 4* sup

Τιµές κατ’ άτοµο 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 495 545 545 595 595 665

3ο άτοµο έως 12 ετών 445 495 495 545 545 615

Μονόκλινο 645 745 695 795 795 895

• Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού και στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΟΡΒΙΕΤΟ

ΡΩΜΗ
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Λίμν κάρντα

Λιουμπλιάνα

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
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ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ

Λ Ι Ο Υ Μ Π Λ Ι Α Ν Α  -  Β Ε Ν Ε Τ Ι Α
Λίµνη Μπλεντ, Σπήλαια Ποστόινα, Τεργέστη, Βερόνα, Σιρµιόνε/Λίµνη Γκάρντα

1η μέρα: Αθήνα - Βενετία - Τεργέστη - Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βενετία με VOLOTEA. 
Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για την όμορφη Τεργέστη/Trieste, 
τα νεοκλασικά κτίρια της οποίας μαρτυρούν το αυστριακό 
παρελθόν της. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε μεταξύ άλλων την 
Πλατεία Ενότητας της ιταλίας (Piazza Unità D´ιtalia), μία από τις 
μεγαλύτερες και ομορφότερες της Ευρώπης, με το Δημαρχείο και 
τα άλλα εντυπωσιακά κτίρια που την οριοθετούν, την Κρήνη των 
Τεσσάρων Ηπείρων, τον γοτθικό Καθεδρικό ναό του Σαν Τζούστο 
(San Giusto), την ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου 
συνέλαβαν τον Ρήγα Φεραίο με τους συντρόφους του και τους 
παρέδωσαν στους Τούρκους του Βελιγραδίου (1η Δεκεμβρίου 
1797) κ.ά. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα 
της Σλοβενίας, την πανέμορφη Λιουμπλιάνα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο RADISSON BLU PLAZA LJUBLJAN 4* (www.
radissonblu.com). Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Λιουμπλιάνα, Περιήγηση πόλης 
Σήμερα θα περιηγηθούμε στην μεσαιωνική παλαιά πόλη που 
βρίσκεται στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, όπου θα δούμε την 
πλατεία Πρέσερεν με έντονο το ιταλικό στυλ, τον Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Νικολάου, τη γέφυρα των Δράκων, το Δημαρχείο κ.ά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
3η ημέρα: Λιουμπλιάνα - Λίμνη Μπλεντ - Σπήλαια Ποστόινα - Βενετία
Πρωινή αναχώρηση για το Μπλεντ με την πανέμορφη λίμνη του 
και το μοναδικό νησάκι της χώρας στο κέντρο της. Βόλτα με 
πλοιάριο στη σμαραγδένια νερά της λίμνης και επίσκεψη στο 
εκπληκτικό κάστρο του Μπλεντ, απ΄ όπου θα απολαύσουμε τη 
μαγευτική θέα της λίμνης και της γύρω περιοχής. Συνεχίζουμε 
για τα μεγαλόπρεπα και εντυπωσιακά σπήλαια της Ποστόινα με 
τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες να σχηματίζουν καταπληκτικές 
παραστάσεις. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την 

περιοχή Μέστρε της Βενετίας. Άφιξη αργά το απόγευμα και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH LAGUNA 4* (www.nh-hotels.
com). Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βενετία, Περιήγηση
Πρωινή περιήγηση στην Γαληνοτάτη, όπως ονομαζόταν η Βενετία 
κατά την περίοδο της κυριαρχίας της. Μεταφορά στο Τρονκέτο, 
απ΄ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για την φημισμένη Πιάτσα 
Σαν Μάρκο, το "ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης" κατά τον 
Ναπολέοντα. Εκεί, θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε 
τρούλους, το παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, τις 
παλιές φυλακές, την περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών και θα 
καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ ή κοκτέιλ Μπελίνι, το εθνικό ποτό 
του Βένετο, στο πασίγνωστο Φλοριάν στην πλατεία του Αγίου 
Μάρκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε/Λίμνη Γκάρντα - Βενετία
Πρωινή αναχώρηση για τη Βερόνα, την πόλη των αιώνιων 
εραστών του Σαίξπηρ. Εδώ, θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή 
Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που 
περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και 
βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι 
της ιουλιέτας. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για το όμορφο 
μεσαιωνικό Σιρμιόνε, κτισμένο στο νότιο άκρο της λίμνης Γκάρντα. 
Επιστροφή στη Βενετία. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα: Βενετία - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής 
στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΕΝΕΤιΑ-ΑθΗΝΑ με την 
VOLOTEA • Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο RADISSON BLU PLAZA 
LJUBLJAN 4* στη Λιουμπλιάνα • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
NH LAGUNA 4* στη Βενετία • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Εισιτήριο 
για το βαπορέτο για την 4η μέρα • Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις 
βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Μία 
χειραποσκευή και μία αποσκευή 15 κιλών • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, φόροι 
πόλεων, check points: 20€/άτομο, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι 
σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα και ό,τι δεν αναφέρεται στα 
προσφερόμενα.

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 185
* Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση και για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Αναχ.: 22, 29 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
22-27 ∆εκ. 29 ∆εκ.-3 Ιαν.

SMART 
PRICE *

SMART 
PRICE *

∆ίκλινο 445 495 495 545
3ο άτ. έως 12 ετ. 395 445 445 495
Μονόκλινο 615 655 645 695

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ
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Κρακοβία

Τσεστοχόβα

ουσείο ουσβιτ
πίρκεναου

Βιελίτσκα

ΠΟΛΩΝΙΑ

Βαρσοβία

ακοπάνεακοπάνε

ΠΟΛΩΝΙΑ
Κρακοβία, Άουσβιτς, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, Ζακοπάνε, Τσεστοχόβα, Βαρσοβία

1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία - Κρακοβία, Ξενάγηση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση με AEGEAN 
για Βαρσοβία. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για την Κρακοβία. 
Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση σε ένα από 
τα επιλεγμένα ξενοδοχεία RADISSON BLU 5* (www.radissonblu.
com) ή MERCURE OLD TOWN 4* (www.accorhotels.com).
2η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση πόλης - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Πρωινή ξενάγηση πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
θαυμάσουμε το κάστρο στον λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό με 
τους βασιλικούς τάφους, την οδό Kanonicza, την εκκλησία των 
αγίων Πέτρου και Παύλου κλπ. Στο κέντρο της παλιάς πόλης και 
στο μέσον της μεγάλης πλατείας Ρύνεκ Γκλόβνυ (Rynek Glόwny) 
βρίσκεται το Σουκεννίτσε (Sukiennice), μια μεσαιωνική αγορά 
υφασμάτων που σήμερα φιλοξενεί τουριστικά καταστήματα 
στη στοά του ισογείου. Στην ίδια πλατεία δεσπόζει ο ναός της 
Κοιμήσεως της θεοτόκου και βρίσκονται πολυάριθμα κτίρια μεγάλης 
ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Στη συνέχεια αναχωρούμε 
για τα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα, από τα πιο παλιά ορυχεία 
αλατιού του κόσμου, επίσης μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. Η διαδρομή μας μέσα στα αλατωρυχεία περιλαμβάνει 
πανέμορφα σπήλαια, διαδρόμους (περίπου 300 χιλιόμετρα, εκ των 
οποίων  μόνο τα 3,5 χιλιόμετρα είναι επισκέψιμα), που βρίσκονται 
σε βάθος 64-135 μέτρων, αγάλματα από αλάτι, πολυελαίους από 
κρυστάλλους αλατιού, παρεκκλήσια, ακόμα και έναν καθεδρικό 
ναό! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Κρακοβία
Πρωινή επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα ναζιστικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, το Άουσβιτς, όπου βρήκαν τον θάνατο 
περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι κατά τη διάρκεια 
του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Το Άουσβιτς περιελάμβανε πολλές 
μονάδες, η μεγαλύτερη των οποίων ήταν το Μπιρκενάου. Από τα 
εκατομμύρια των ανθρώπων που πέρασαν τις πύλες του, μόλις 
60-70 χιλιάδες κατάφεραν να επιζήσουν και να ελευθερωθούν. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και Χριστουγεννιάτικο δείπνο.
4η μέρα: Κρακοβία - Ζακοπάνε - Κρακοβία
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια ολοήμερη εκδρομή στο 
χειμερινό θέρετρο Ζακοπάνε, που θα μας δώσει τη δυνατότητα 
να γνωρίσουμε την ορεινή Πολωνία. Φωλιασμένη σε υψόμετρο 
840 μέτρων στους πρόποδες της οροσειράς Τάτρας (Tatry), της 
υψηλότερης των Δυτικών Καρπαθίων και συνόρου ανάμεσα στην 
Πολωνία και τη Σλοβακία, η κωμόπολη Ζακοπάνε είναι ένας από 
τους δημοφιλέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς της χώρας 

τόσο για το εξαιρετικό φυσικό κάλλος της ευρύτερης περιοχής, όσο 
και για τα έθιμα των κατοίκων του και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
του με τα ξυλόγλυπτα σπίτια και τις εκκλησίες του 18ου αιώνα. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στην Κρακοβία.
5η μέρα: Κρακοβία - Τσεστοχόβα - Βαρσοβία
Πρωινή αναχώρηση για τη Βαρσοβία με ενδιάμεση επίσκεψη στην 
ιερή πόλη-θρησκευτικό κέντρο της Πολωνίας, την Τσεστοχόβα, 
όπου χιλιάδες πιστοί έρχονται να προσκυνήσουν την εικόνα 
της Μαύρης Παρθένου. Άφιξη και τακτοποίηση σε ένα από τα 
πολυτελή ξενοδοχεία BRISTOL 5* LUXURY COLLECTION (www.
hotelbristolwarsow.pl.en) ή SHERATON 5* και WESTIN 5* της 
αλυσίδας Starwood (www.starwoodhotels.com).
6η μέρα: Βαρσοβία, Ξενάγηση
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης στην πόλη θα 
δούμε μεταξύ άλλων την πλατεία του Κάστρου με την κολώνα 
του Ζιγισμούνδου, το βασιλικό Κάστρο, την πλατεία της Νίκης, 
το μνημείο των Ηρώων του Γκέτο, το άγαλμα της γοργόνας και 
θα καταλήξουμε στο πάρκο Λαζιένκι (Łazienki), πρώην θερινή 
κατοικία του τελευταίου μονάρχη, όπου βρίσκεται το υπέροχο 
Παλάτι στο Νερό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
7η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Το 5ήμερο και το 6ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνουν την 
εκδρομή στο Ζακοπάνε. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΚΡΑΚΟΒιΑ, 
ΒΑΡΣΟΒιΑ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Έξι διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4*, 5*, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ή παρόμοια • 
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές 
βάσει προγράμματος • Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
• Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα και στο Άουσβιτς-
Μπιρκενάου • Είσοδοι στον Καθεδρικό ναό της Κρακοβίας, 
στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα και στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου • 
Χριστουγεννιάτικο Δείπνο σε μπουφέ στο ξενοδοχείο RADISSON 
στην ΚΡΑΚΟΒΙΑ • Gala Πρωτοχρονιάς στο ξενοδοχείο WESTIN 
στη Βαρσοβία • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα, καθώς και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 150
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 
με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Αναχ.: 21,22,29 ∆εκεµβρίου - 5,6,7 µέρες

Τιµές 
κατ’ άτοµο

BRISTOL 5* 
RADISSON 5*

RADISSON 5* 
SHERATON 5*

MERCURE 4*
WESTIN 5*

21-26 ∆εκ. 
6 µέρες

22-28 ∆εκ. 
7 µέρες

29 ∆εκ.-2 Ιαν. 
5 µέρες

∆ίκλινο 695 745 695

3ο άτ. έως 12 ετών 545 595 545

Μονόκλινο 945 995 895

• Επίσκεψη στα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα
• Επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς
• Ολοήμερη εκδρομή στην ορεινή Πολωνία και στο θέρετρο Ζακοπάνε 
• Επίσκεψη στην ιερή πόλη Τσεστοχόβα με την εικόνα της Μαύρης Παναγίας 
• Χριστουγεννιάτικο Δείπνο σε μπουφέ στο ξενοδοχείο RADISSON στην Κρακοβία 
• Gala Πρωτοχρονιάς στο ξενοδοχείο WESTIN στη Βαρσοβία 

Συνοπτικό 6ήμερο Πρόγραμμα 21-26 Δεκεμβρίου
1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία, Πανοραμική γνωριμία πόλης
2η μέρα: Βαρσοβία - Τσεστοχόβα - Κρακοβία 
3η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση πόλης, Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα 
4η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Βαρσοβία 
5η μέρα: Βαρσόβια, Ξενάγηση πόλης 
6η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα 

Συνοπτικό 5ήμερο Πρόγραμμα 29 Δεκεμβρίου-2 Ιανουαρίου
1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία - Τσεστοχόβα - Κρακοβία 
2η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση πόλης, Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα
3η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Βαρσοβία
4η μέρα: Βαρσοβία, Ξενάγηση πόλης 
5η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΚΡΑΚΟΒΙΑ
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Π Ρ Α Γ Α  -  Β Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο Β Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο
Κάρλοβυ Βάρυ, ∆ρέσδη, Πότσδαµ / Ανάκτορα Σαν Σουσί ∆ρέσδη, Λειψία, Πότσδαµ / Ανάκτορα Σαν Σουσί

1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο,
Ξενάγηση Μουσείο Περγάμου
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN 
για Βερολίνο. Άφιξη και ξενάγηση στην γερμανική 
πρωτεύουσα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
την Πύλη του Βραδεμβούργου (σχέδιο βασισμένο 
στα Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών), το 
Κοινοβούλιο (Ράιχσταγκ), τη στήλη της Νίκης, 
το Δημαρχείο, τμήματα από το πρώην Τείχος του 
Βερολίνου, την Όπερα κλπ. και θα καταλήξουμε 
στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον μουσείο Περγάμου, 
με μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικών 
αρχαιοτήτων (μεγάλο μέρος του όμως, είναι κλειστό 
λόγω ανακαίνισης). Μεταφορά και τακτοποίηση 
σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία COURTYARD 
BERLIN CITY CENTRE 4* (www.courtyard.com) 
ή SHERATON GRAND ESPLANADE 5* (www.
sheraton.com).
2η μέρα: Βερολίνο, Ανάκτορα Σαν Σουσί, Πότσδαμ
Πρωινή αναχώρηση για το ιστορικό Πότσδαμ και 
τα περίφημα ανάκτορα Σαν Σουσί. Μέσα σε ένα 
υπέροχο σκηνικό από λίμνες και μεγαλειώδεις 
κήπους, βρίσκονται τα ανάκτορα του Φρειδερίκου 
Β΄, που σκοπό είχαν να συναγωνιστούν τις 
Βερσαλλίες. Επιστροφή στο Βερολίνο και χρόνος 
ελεύθερος. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την 
καρδιά του νέου Βερολίνου, την πλατεία Πότσδαμ 
(Potsdam Platz), όπου βρίσκεται το Sony Center 
με τον εντυπωσιακό θόλο, το κινηματογραφικό 
μουσείο με κοστούμια της Μάρλεν Ντίντριχ, το 
Καζίνο κ.ά.- μια πλατεία που δεν κοιμάται ποτέ.

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα, Ξενάγηση

2η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση Καστρούπολης, 
Κρουαζιέρα στον Μολδάβα

3η μέρα: Πράγα, Ολοήμερη εκδρομή στο 
Κάρλοβυ Βάρυ
Αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών στο 
πρόγραμμα "Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ" (σελ.34)

4η μέρα: Πράγα - Δρέσδη - Βερολίνο 
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική 
πρωτεύουσα της Σαξονίας, τη Δρέσδη, που 
βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Έλβα. 
Μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής 
φανερώνουν την αίγλη του παρελθόντος. 
Αργά το μεσημέρι αναχώρηση για Βερολίνο 
και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο 
COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4* (www.
courtyard.com).

5η μέρα: Βερολίνο, Ξενάγηση, Μουσείο 
Περγάμου
Πρωινή ξενάγηση στην γερμανική πρωτεύουσα, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την Πύλη 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΕΡΟΛιΝΟ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 
προγράμματος • Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός για την ξενάγηση της πόλης, το Σαν Σουσί και το Πότσδαμ • Είσοδοι στο 
μουσείο Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί • Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη και την Λειψία - ΔΩΡΟ του Γραφείου 
μας! • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα (πέραν όσων αναγράφονται στα Περιλαμβάνονται), αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ, ΒΕΡΟΛιΝΟ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Έξι διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
• Ξενάγηση της Παλαιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης με Ελληνόφωνο ξεναγό και γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο • Κρουαζιέρα διάρκειας 2 ωρών στον ποταμό Μολδάβα με μπουφέ γεύμα • Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ 
Βάρυ με Ελληνόφωνο ξεναγό και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο • Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός για την ξενάγηση 
της πόλης, το Σαν Σουσί και το Πότσδαμ • Είσοδοι στο μουσείο Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί • Αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία 
και λοιπά αξιοθέατα (πέραν όσων αναγράφονται στα Περιλαμβάνονται), αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, καθώς και ό,τι 
αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 22,26,29 ∆εκ., 2 Ιαν. - 5 µέρες / 21 ∆εκ. - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο COURTYARD CITY CENTRE 4* SHERATON GRAND ESPLANADE 5*
5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες

∆ίκλινο 535 565 595 645
3ο άτ. έως 12 ετών 485 515 545 595
Μονόκλινο 635 695 765 855

Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 795
3ο άτοµο έως 12 ετών 595
Μονόκλινο 1095

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155 - Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις:
€ 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) - Επιβάρυνση Πρωτοχρονιάς: € 150 κατ΄ άτομο

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 150 
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες 
πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα)

του Βραδεμβούργου (σχέδιο βασισμένο στα 
Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών), το 
Κοινοβούλιο (Ράιχσταγκ), τη στήλη της Νίκης, 
το Δημαρχείο, τμήματα από το πρώην Τείχος του 
Βερολίνου, την Όπερα κλπ. και θα καταλήξουμε 
στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον μουσείο Περγάμου, 
με μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικών 
αρχαιοτήτων (μεγάλο μέρος του όμως, είναι 
κλειστό λόγω ανακαίνισης). 

6η μέρα: Βερολίνο, Ανάκτορα Σαν Σουσί, 
Πότσδαμ
Πρωινή αναχώρηση για το ιστορικό Πότσδαμ 
και τα περίφημα ανάκτορα Σαν Σουσί. Μέσα 
σε ένα υπέροχο σκηνικό από λίμνες και 
μεγαλειώδεις κήπους, βρίσκονται τα ανάκτορα 
του Φρειδερίκου Β΄, που σκοπό είχαν να 
συναγωνιστούν τις Βερσαλλίες. Επιστροφή 
στο Βερολίνο και χρόνος ελεύθερος. Μην 
παραλείψετε να επισκεφθείτε την καρδιά του 
νέου Βερολίνου, την πλατεία Πότσδαμ (Potsdam 
Platz), όπου βρίσκεται το Sony Center με τον 
εντυπωσιακό θόλο, το κινηματογραφικό μουσείο 
με κοστούμια της Μάρλεν Ντίντριχ, το Καζίνο 
κ.ά.- μια πλατεία που δεν κοιμάται ποτέ. 

7η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Το μεσημέρι αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην 
Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

3η μέρα: Βερολίνο, Χριστουγεννιάτικη αγορά
Χαρείτε τη μέρα σας στο γιορτινά στολισμένο 
Βερολίνο! Επισκεφθείτε κάποια από τα 
ενδιαφέροντα μουσεία και πινακοθήκες. Διασχίστε 
με τα πόδια την Under den Linden, τη λεωφόρο 
με τα ωραιότερα μπαρόκ και νεοκλασικά κτίρια 
της πόλης. Στην Aλεξάντερ Πλατς, ανεβείτε στον 
Πύργο της Τηλεόρασης (365 μέτρα) για να δείτε 
την πόλη πανοραμικά. Κάντε μια βόλτα στην 
Χριστουγεννιάτικη αγορά (στις 24/12 κλείνει στις 
18:00΄ και στις 31/12 κλείνει στις 13:00΄).
4η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη - Λειψία - Βερολίνο
Πρωινή αναχώρηση για την ημερήσια εκδρομή μας 
στην Δρέσδη και τη Λειψία - Δώρο του Γραφείου μας! 
Επισκεπτόμαστε αρχικά την ιστορική πρωτεύουσα 
της Σαξονίας, τη Δρέσδη, που βρίσκεται στις 
όχθες του ποταμού Έλβα. Μεγαλοπρεπή κτίρια 
μπαρόκ αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αίγλη 
του παρελθόντος. Συνεχίζουμε για τη Λειψία 
(Leipzig), "το μικρό Παρίσι" της Σαξονίας, όπως 
την αποκαλούσε ο Γκαίτε, τη δραστήρια πόλη των 
τεχνών, την δυναμική μητρόπολη των βιβλίων, των 
εκθέσεων και των πανεπιστημίων. Επιστροφή στο 
Βερολίνο.
5η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Το 6ήμερο 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη 
μέρα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

• Ξενάγηση της Παλιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης με γεύμα 
• Δίωρη Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με γεύμα

• Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με γεύμα 
• Επίσκεψη στη Δρέσδη 

• Είσοδοι στο Μουσείο Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί
• Είσοδοι στο Μουσείο Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί

• ΔωΡΟ: Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη και την Λειψία 

∆ΡΕΣ∆Η
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ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ (ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ)
1η μέρα: Αθήνα - Πράγα, Ξενάγηση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την "Χρυσή Πόλη 
των 100 Πύργων", την Πράγα, με AEGEAN ή ELLINAIR ή με 
ναυλωμένη πτήση. Άφιξη και περιπατητική ξενάγηση στην Παλιά 
Πόλη της Πράγας (Stare Mesto), η οποία θα μας μαγέψει με την 
ομορφιά της, την ατμόσφαιρα που αποπνέει και την απαράμιλλη 
αρχιτεκτονική της. θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το 
περίφημο αστρονομικό ρολόι του 15ου αιώνα και τους Δώδεκα 
Αποστόλους να "παρελαύνουν" ανά μία ώρα από τα δύο μικρά 
μπλε παράθυρα κάτω από τη στέγη του ρολογιού, τον ύψους 65 
μέτρων Πύργο της Πυρίτιδας, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου 
και την μήκους 620 μέτρων πέτρινη γέφυρα του Καρόλου με 
τα 30 αγάλματα πάνω από τον ποταμό Μολδάβα (Βλτάβα). 
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας. Χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στα 
γραφικά σοκάκια της πόλης και να απολαύσετε τον καφέ σας σε 
κάποιο από τα πανέμορφα στέκια της. Αξίζει να επισκεφθείτε το 
Ομπέτσνι Ντουμ (Obecní dům) με την χαρακτηριστική πρόσοψη 
και τον τεράστιο τρούλο, που κατασκευάστηκε στις αρχές του 
20ού αιώνα, όπου βρίσκεται η σημαντικότερη και μεγαλύτερη 
αίθουσα συναυλιών της πόλης, η Σμετάνα Χολ (Smetana Hall), 
καθώς επίσης και την Χριστουγεννιάτικη αγορά στην κεντρική 
πλατεία.

2η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση Καστρούπολης, Κρουαζιέρα στον 
Μολδάβα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα επισκεφθούμε 
την Καστρούπολη, όπου θα θαυμάσουμε το εντυπωσιακό 
κάστρο Χρατσάνι, τον ναό του Αγίου Βίτου, το Παλάτι, το χρυσό 

δρομάκι των αλχημιστών και το περίφημο Λορέττο. Στη συνέχεια 
θα απολαύσουμε μια δίωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα 
με μπουφέ γεύμα, θαυμάζοντας τις ομορφιές της Πράγας από 
άλλη οπτική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια 
παράσταση Μαύρου θεάτρου, που στηρίζεται στην παντομίμα 
και τον εκπληκτικό συντονισμό των ηθοποιών - ένα θέαμα που 
θα δείτε μόνο στην Πράγα - ή να διασκεδάσετε σε κάποιο από τα 
πολλά τζαζ κλαμπ ή μπιραρίες της πόλης.

3η μέρα: Πράγα, Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινή οδική αναχώρηση για την πανέμορφη λουτρόπολη 
Κάρλοβυ Βάρυ (Karlovy Vary/Karlsbad, 110 χιλιόμετρα), με τις 
φημισμένες ιαματικές της πηγές. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε 
"Βασιλική Πόλη" από τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ΄ και έκτοτε 
καθιερώθηκε ως τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των 
γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής - διάσημοι επισκέπτες 
του υπήρξαν ο τσάρος Πέτρος ο Μέγας, ο Γκαίτε, ο Πούσκιν, 
ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Βάγκνερ, ο Μαρξ κ.ά. Στη διάρκεια 
της ξενάγησής μας θα εντυπωσιαστούμε από το πράσινο της 
κοιλάδας, τα γάργαρα νερά του ποταμού Τέπλα και τα υπέροχα 
αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια της μεγαλόπρεπης αυτής πόλης. 
Μπορείτε να επισκεφθείτε τη ρώσικη εκκλησία με τους χρυσούς 
τρούλους και να απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο 
ξενοδοχείο Πουπ του 17ου αιώνα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο 
και επιστροφή στην Πράγα.

4η μέρα: Πράγα (Προαιρετική εκδρομή στο Τσέσκυ Κρουμλόβ) 
Σήμερα θα απολαύσουμε μια ολοήμερη προαιρετική εκδρομή 

(έξοδα ατομικά) στα νότια της Πράγας, όπου θα θαυμάσουμε το 
μεσαιωνικό διαμάντι της Τσεχίας, την πανέμορφη καστροπολιτεία 
Τσέσκυ Κρουμλόβ (Český Krumlov, 170 χιλιόμετρα) - ονομασία 
που προέρχεται από το λατινικό Κρουμνάου ή την αρχαία 
γερμανική Κρουμπενόουε. Κτισμένο γύρω στο 1250 σε μια 
μαγευτική τοποθεσία στην καμπή του Μολδάβα, το κάστρο - το 
οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Βοημίας - κατοικείτο μέχρι 
τα μέσα του 19ου αιώνα. Το 1950 περιήλθε στο τσέχικο κράτος 
και ανακηρύχθηκε Εθνικό Μνημείο. Αργότερα συμπεριελήφθη 
στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO. Φθάνοντας, θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά 
του, όπως την πλατεία της παλιάς πόλης, την εκκλησία του 
Αγίου Βίτου κ.ά. και θα καταλήξουμε σε ένα από τα ψηλότερα 
σημεία του, για να απολαύσουμε την εκπληκτική θέα. Εδώ, θα 
βρείτε καταστήματα με ωραιότατα χειροτεχνήματα, ξυλόγλυπτα, 
γυάλινα ή κρυστάλλινα αντικείμενα.

5η μέρα: Πράγα - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Σε περίπτωση διαμονής τριών ενηλίκων στο ξενοδοχείο 
Intercontinental Prague σε ένα δωμάτιο (δίκλινο με επιπρόσθετη 
κλίνη) θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση στο δωμάτιο την 
βραδιά (Executive room). Οι τιμές στα ξενοδοχεία HOLIDAY INN 
, JURYS INN , HILTON περιλαμβάνουν έκπτωση 50 ευρώ κατ 
άτομο Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ-ΑθΗΝΑ με πτήσεις της επιλογής σας • Τρεις, Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορά από/προς το 
αεροδρόμιο της Πράγας με πολυτελές πούλμαν • Ξενάγηση της παλιάς πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης με Ελληνόφωνο ξεναγό και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο • Κρουαζιέρα διάρκειας 2 ωρών στον ποταμό Μολδάβα με μπουφέ γεύμα 
• Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με Ελληνόφωνο ξεναγό και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός στον τόπο του προορισμού • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κλπ.

22-26 ∆εκ. 23-27 ∆εκ. - 5 µέρες 27-30 ∆εκ., 3-6 Ιαν. - 4 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο ΝΗ  4*
DIPLOMAT 4*

ADRIA  4*
987 4* MARRIOTT 5* INTERCONTINENTAL 5* ΝΗ  4*

DIPLOMAT 4*
ADRIA  4*

987 4* MARRIOTT 5* INTERCONTINENTAL 5*

∆ίκλινο 495 585 665 685 465 545 635 755
3ο άτ. έως 12 ετ. 425 495 565 615 395 455 565 655
Μονόκλινο 595 735 885 905 575 695 875 1155

22-26 ∆εκ. 23-27 ∆εκ. - 5 µέρες

HOLIDAY INN  4* JURIN INN  4* HILTON  5*

395 435 535
255 255 255
520 590 760

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 150 - Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

• Ξενάγηση της Παλιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης με γεύμα 
• Δίωρη Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με γεύμα
• Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με γεύμα 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Πρόγραµµα εκδροµών µε τρία γεύµατα και κρουαζιέρα στο Μολδάβα Πρόγραµµα εκδροµών µε πρωινό

Αναχωρήσε ις  :  22 ,23 ,27 ,29 ,30  ∆εκεµβρίου  ,  3  Ιανουαρίου  -  4 ,5  µέρες

ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ

ΠΡΑΓΑ
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ, ΒΟυΔΑΠΕΣΤΗ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Διαμονή στα επιλεγμένα μας ξενοδοχεία 4* • Μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά • Έξι (6) γεύματα συνολικά • Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Ελληνόφωνος 
ξεναγός-συνοδός στον τόπο προορισμού • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων/
δείπνων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 19,21,22,27 ∆εκεµβρίου  8,9 µέρες Αεροπορικώς
17, 22,30 ∆εκεµβρίου 6 µέρες οδικώς

Τιµές κατ’ άτοµο
Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Ω Σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ / Ο∆ΙΚΩΣ

19,22 ∆εκ. 21 ∆εκ. 27 ∆εκ. 17 ∆εκ. 22,30 ∆εκ.
8,9 µέρες 8 µέρες 8 µέρες 9 µέρες 6 µέρες 8,9 µέρες

∆ίκλινο 795 795 835 975 245 615
3ο άτοµο έως 12 ετών 695 650 695 735 --- 535
Μονόκλινο 995 970 1115 1295 385 855
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 150 Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

Ζητήστε μας το αναλυτικό οδικό/αεροπορικό πρόγραμμα 

Πράγα, Βιέννη, Μπρατισλάβα, Βουδαπέστη

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα, Ξενάγηση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για την 
Πράγα. Άφιξη και περιπατητική ξενάγηση στην Παλιά Πόλη, 
η οποία θα μας μαγέψει με την ομορφιά της, την ατμόσφαιρα 
που αποπνέει και την απαράμιλλη αρχιτεκτονική της. θα 
θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το περίφημο αστρονομικό 
ρολόι του 15ου αιώνα, τον Πύργο της Πυρίτιδας, την εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου και την πέτρινη γέφυρα του Καρόλου με τα 
30 αγάλματα πάνω από τον ποταμό Μολδάβα (Βλτάβα). Γεύμα 
σε τοπικό εστιατόριο, μεταφορά στο ξενοδοχείο της επιλογής 
σας και χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στα γραφικά 
σοκάκια της Πράγας και να απολαύσετε τον καφέ σας σε 
κάποιο από τα πανέμορφα στέκια της πόλης. Σας προτείνουμε 
να παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου θεάτρου - ένα 
θέαμα που θα δείτε μόνο στην Πράγα.
2η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση Καστρούπολης, Κρουαζιέρα στον Μολδάβα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα επισκεφθούμε 
την Καστρούπολη, όπου θα θαυμάσουμε το εντυπωσιακό 
κάστρο Χρατσάνι, τον ναό του Αγίου Βίτου, το Παλάτι, το 
χρυσό δρομάκι των αλχημιστών και το περίφημο Λορέττο. 
Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια υπέροχη κρουαζιέρα στον 
ποταμό Μολδάβα, διάρκειας δύο ωρών με μπουφέ γεύμα, όπου 
θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τις ομορφιές της Πράγας 
από άλλη οπτική.
3η μέρα: Πράγα, Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη λουτρόπολη Κάρλοβυ 
Βάρυ με τις φημισμένες ιαματικές πηγές. Στη διάρκεια της 
ξενάγησής μας θα εντυπωσιαστούμε από το πράσινο της 
κοιλάδας, τα γάργαρα νερά του μικρού ποταμού Τέπλα και τα 
υπέροχα αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια της μεγαλόπρεπης 
αυτής πόλης. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη ρώσικη εκκλησία με 
τους χρυσούς τρούλους και να απολαύσετε τον καφέ σας στο 
υπέροχο ξενοδοχείο Πουπ του 17ου αιώνα. Γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο και επιστροφή στην Πράγα.
4η μέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρουμλόβ - Βιέννη
Πρωινή αναχώρηση για το μεσαιωνικό διαμάντι της Τσεχίας, 
την πανέμορφη καστροπολιτεία Τσέσκυ Κρουμλόβ (Český 
Krumlov). Φθάνοντας, θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά 
του, όπως την πλατεία της παλιάς πόλης, την εκκλησία του 
Αγίου Βίτου κ.ά. και θα καταλήξουμε σε ένα από τα ψηλότερα 
σημεία της καστρούπολης, για να απολαύσουμε την εκπληκτική 
θέα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και συνεχίζουμε για την 
γιορτινή Βιέννη.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

• Ξενάγηση της Παλιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης με γεύμα 
• Δίωρη Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με γεύμα

• Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με γεύμα
• Επίσκεψη στην πανέμορφη καστροπολιτεία Τσέσκυ Κρουμλόβ με γεύμα
• Εκδρομή στα Δάση της Βιέννης και στην κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν

• Επίσκεψη στην Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας
• Ξενάγηση στην Βουδαπέστη με γεύμα

• Επίσκεψη στα Παραδουνάβια Χωριά Άγιος Ανδρέας, Έστεργκομ, Βίσεγκραντ με γεύμα

5η μέρα: Βιέννη, Ξενάγηση πόλης, Ανάκτορα Σενμπρούν, 
Εκδρομή στα Δάση της Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης στην πόλη 
θα δούμε την περίφημη κρατική Όπερα, το Δημαρχείο, τα 
μουσεία Φυσικής ιστορίας και Καλών Τεχνών, το θέατρο, 
το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο, την εντυπωσιακή 
Βοτιβκίρχε, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Στεφάνου κ.ά. Αφού επισκεφθούμε τα ανάκτορα 
Σενμπρούν, θα αναχωρήσουμε για τα χιλιοτραγουδισμένα 
Βιεννέζικα Δάση. Στην περιοχή του Μάγιερλινγκ θα δούμε 
το κυνηγετικό περίπτερο, γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο 
του πρίγκιπα Ροδόλφου, μοναχογιού του αυτοκράτορα 
Φραγκίσκου ιωσήφ Α' και της αυτοκράτειρας Σίσυ, με 
την 17χρονη βαρόνη Μαρία Βετσέρα. Συνεχίζουμε για 
την κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν με τον καταπράσινο 
περίγυρο. Επιστροφή στη Βιέννη.
6η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, 
την Μπρατισλάβα, όπου θα έχουμε μια πανοραμική 
ξενάγηση. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας, την υπέροχη Βουδαπέστη. Άφιξη και ξενάγηση 
της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα περάσουμε 
από την Πλατεία των Ηρώων, θα δούμε τη μοναδική 
θέα από τον λόφο Γκέλερτ, τον επιβλητικό Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Στεφάνου, την θαυμαστή εκκλησία του 
Ματθαίου (Matyas), την πύλη της Βιέννης, το νεογοτθικό 

Κοινοβούλιο (εξωτερικά), τον Πύργο των Ψαράδων με τους 
επτά πύργους πάνω στα μεσαιωνικά τείχη κ.ά. Γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο και χρόνος ελεύθερος για βόλτα στον 
περίφημο πεζόδρομο Vaci Utca με τα γνωστά εμπορικά και 
πολυκαταστήματα.
7η μέρα: Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά Άγιος 
Ανδρέας, Έστεργκομ, Βίσεγκραντ
Σήμερα μας περιμένει μια όμορφη εκδρομή κατά μήκος 
του Δούναβη. Επίσκεψη στο χωριό των καλλιτεχνών 
Άγιος Ανδρέας (Σενταντρέ), όπου θα περπατήσουμε στα 
πλακόστρωτα γραφικά δρομάκια, θα δούμε τη μικρή 
ορθόδοξη εκκλησία και το μουσείο της φημισμένης 
γλύπτριας Μάργκριτ Κόβατς. Συνεχίζουμε κατά μήκος 
του Δούναβη για την πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
το Έστεργκομ, όπου θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή 
Καθεδρικό ναό, που είναι από τους μεγαλύτερους της 
Ευρώπης. Ακολουθεί το Βίσεγκραντ, όπου θα έχουμε 
γεύμα στο παραδοσιακό αναγεννησιακό εστιατόριο 
RENAISSANCE (www.renvisegrad.hu) - μια έκπληξη στις 
όχθες του Δούναβη, καθώς οι σερβιτόροι είναι ντυμένοι 
με παραδοσιακά κοστούμια. Επιστροφή στη Βουδαπέστη. 
8η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΒΙΕΝΝΗ
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Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά, Άγιος Ανδρέας, Έστεργκοµ, Βίσεγκραντ

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη, Ξενάγηση πόλης 
& Χριστουγεννιάτικη αγορά
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN 
AIRLINES για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την υπέροχη 
Βουδαπέστη, που βρίσκεται στο κέντρο της παννονικής 
πεδιάδας. Η πόλη είναι κτισμένη στις δύο όχθες του ποταμού 
Δούναβη - η Βούδα απλώνεται στους λόφους της δυτικής 
όχθης, ενώ η σημαντικά μεγαλύτερη Πέστη εκτείνεται στην 
ανατολική όχθη. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούμε τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Στεφάνου, τη θαυμαστή εκκλησία του Ματθαίου 
(Matyas) όπου στέφονταν οι βασιλιάδες, την στολισμένη 
με υπέροχα αγάλματα Πλατεία των Ηρώων, την Όπερα, το 
υπέροχο νεογοτθικό Κοινοβούλιο (εξωτερικά), τον λόφο 
Γκέλερτ με τη μοναδική θέα και τον Πύργο των Ψαράδων 
με τους επτά πύργους πάνω στα μεσαιωνικά τείχη, από 
όπου η θέα της πόλης με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες 
και το νησάκι της Μαργαρίτας στο μέσο του Δούναβη, 
είναι πραγματικά εκπληκτική. Μεταφορά σε ένα από τα 
πολυτελή ξενοδοχεία FOUR SEASON GRESHAM PALACE 
BUDAPEST 5* (www.fourseasons.com) ή στο MARRIOTT 5* 
σε δωμάτια με θέα Δούναβη ή στο INTERCONTINENTAL 5* 
deluxe (www.ichtelsgroup.com), σε δωμάτια με θέα Δούναβη 
ή στο COURTYARD by MARRIOTT 4* (www.marriott.com) ή 
στο NOVOTEL CENTRUM 4* (www.novotelcentrum.com). Το 
υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή σας για να περιπλανηθείτε 
στην Χριστουγεννιάτικη αγορά της Βουδαπέστης στην πλατεία 
Vorosmarty, όπου μπορείτε να θαυμάσετε τα χειροποίητα 
προϊόντα και να απολαύσετε παραδοσιακά Ουγγαρέζικα 
εδέσματα, αλλά και στον γνωστό εμπορικό πεζόδρομο Vaci, 
όπου θα βρείτε κεντήματα, κρύσταλλα, πορσελάνες κλπ. Για 
το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά) διασκέδαση σε 
παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και κρασί.

2η μέρα: Βουδαπέστη, Περιπατητική επίσκεψη: Σκεπαστή 
αγορά, Vaci Utca, Εβραϊκή συνοικία 
Σήμερα το πρωί θα περπατήσουμε στην σκεπαστή αγορά της 
Βουδαπέστης, απ΄ όπου μπορείτε να αγοράσετε τα τοπικά 
ποτά Ούνικουμ και Παλίνκα, τα πασίγνωστα ουγγαρέζικα 
λουκάνικα, τα κρασιά Τοκάι και πλήθος παραδοσιακών 
προϊόντων. θα συνεχίσουμε προς την Εβραϊκή συνοικία 
με την μεγαλύτερη συναγωγή της Ευρώπης και δεύτερη 
μεγαλύτερη ενεργή συναγωγή του κόσμου. Τέλος, θα 
περιπλανηθούμε στον πεζόδρομο Vaci Utca με τα γνωστά 
εμπορικά και πολυκαταστήματα. Στον ελεύθερο χρόνο σας 
μην παραλείψετε να απολαύσετε ένα ζεστό ρόφημα και τοπικά 
γλυκίσματα στα φημισμένα καφέ New York και Gerbeaud.  
3η μέρα: Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά Άγιος Ανδρέας, 
Έστεργκομ, Βίσεγκραντ
Σήμερα μας περιμένει μια όμορφη εκδρομή κατά μήκος 
του Δούναβη. Επίσκεψη στο χωριό των καλλιτεχνών 
Άγιος Ανδρέας (Σενταντρέ), όπου θα περπατήσουμε στα 
πλακόστρωτα γραφικά δρομάκια, θα δούμε τη μικρή 
ορθόδοξη εκκλησία και το μουσείο της φημισμένης γλύπτριας 
Μάργκριτ Κόβατς. Συνεχίζουμε κατά μήκος του Δούναβη 
για την πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ, 
όπου θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό ναό, 
που είναι από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Ακολουθεί 
το Βίσεγκραντ, όπου θα έχουμε γεύμα στο παραδοσιακό 
αναγεννησιακό εστιατόριο RENAISSANCE (www.
renvisegrad.hu ) - μια έκπληξη στις όχθες του Δούναβη, καθώς 
οι σερβιτόροι είναι ντυμένοι με παραδοσιακά κοστούμια. 
Επιστροφή στη Βουδαπέστη. 
4η μέρα: Βουδαπέστη, Ελεύθερη μέρα, προαιρετική εκδρομή 
στη Βιέννη ή Κρουαζιέρα στον Δούναβη
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε την γιορτινά στολισμένη 
πόλη που σίγουρα θα σας γοητεύσει. Η Βουδαπέστη είναι 

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ



37

γνωστή για τα ιαματικά λουτρά της. Περισσότερα από 30 Spa της πόλης σας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσετε την "αρχαία" 
τελετουργία αυτών των ιαματικών νερών. Επισκεφθείτε, όσο ο χρόνος σας το επιτρέπει, το λαμπρό οικοδόμημα του Gellert, ένα 
Art Nouveau κόσμημα του 1900 με περισσότερες από 18 θερμές πηγές και πισίνα που διαμορφώθηκε με πρότυπο με τα αρχαία 
λουτρά του Καρακάλλα. Εναλλακτικά, ακολουθείστε (έξοδα ατομικά) την εκδρομή μας με ξενάγηση στην πόλη του Στράους 
και της μουσικής, τη Βιέννη, ή απολαύστε (έξοδα ατομικά) μια μίνι Κρουαζιέρα κατά μήκος του Δούναβη για να δείτε την πόλη 
"ζωγραφισμένη" μέσα από τα καθαρά νερά του ποταμού.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. H αναχώρηση 22/12 πραγματοποιείται και με πτήσεις της Ellinair.Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΟυΔΑΠΕΣΤΗ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES ή την ELLINAIR • Τέσσερις, πέντε 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Βασιλικό γεύμα με απεριόριστο 
κρασί στο αναγεννησιακό εστιατόριο RENAISSANCE • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-
συνοδός στον τόπο του προορισμού • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155. Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
Χριστουγεννιάτικο Δείπνο (μενού 4 πιάτων) στο εστιατόριο Inyenc Ker Etterem € 55 κατ άτομο
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Αναχ.: 22-26 ∆εκεµβρίου, 26-30 ∆εκεµβρίου, 2-6 Ιανουαρίου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο NOVOTEL
CENTRUM 4*

COURTYARD
4* SUP

MARRIOTT 5* 
 INTERCONTINENTAL 5*

µε θέα ∆ούναβη

FOUR SEASON
GRESHAM PALACE 5*

Deluxe
∆ίκλινο 545 595 645 1095
3ο άτοµο έως 12 ετών 445 495 545 995
Μονόκλινο 675 795 895 1695

Αναχ.: 21-26 ∆εκεµβρίου, 23-28 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο NOVOTEL
CENTRUM 4*

COURTYARD
4* SUP

MARRIOTT 5* 
INTERCONTINENTAL 5*

µε θέα ∆ούναβη

FOUR SEASON
GRESHAM PALACE 5*

Deluxe
∆ίκλινο 585 645 695 1265
3ο άτοµο έως 12 ετών 495 545 595 1165
Μονόκλινο 715 845 955 1995

Αναχ.: 28 ∆εκεµβρίου-1 Ιανουαρίου, 30 ∆εκεµβρίου-3 Ιανουαρίου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο NOVOTEL
CENTRUM 4*

MARRIOTT 5*
µε θέα ∆ούναβη

INTERCONTINENTAL 5*
µε θέα ∆ούναβη

∆ίκλινο 595 745 775
3ο άτοµο έως 12 ετών 495 645 675
Μονόκλινο 815 1095 1155

FOUR SEASON

FOUR SEASON

ΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ
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Β Ε Λ Ι Γ Ρ Α ∆ Ι  -  Ν Ο Β Ι Σ Α Ν Τ Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  -  Σ Ι Ν Α Ϊ Α
Παλάτι Πέλες, Κάστρο Μπραν/Πύργος του ∆ράκουλα, Μπρασόβ1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
AIR SERBIA για την Σερβική πρωτεύουσα, 
το Βελιγράδι. Άφιξη και τακτοποίηση σε ένα 
από τα επιλεγμένα ξενοδοχεία METROPOL 
PALACE 5* (www.metropolpalace.com) ή 
QUEENS ASTORIA 4* (www.astoria.rs).
2η μέρα: Βελιγράδι, Περιήγηση πόλης
Πρωινή περιήγηση στην όμορφη πόλη. θα 
ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμέγκνταν, 
κτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη 
και Σάβου, τον Πύργο Νεμπόισα (Kula 
Nebojša), που ήταν η φυλακή και ο τόπος 
θανάτου του Ρήγα Φεραίου και θα συνεχίσουμε 
με τις εκκλησίες Ruzica και Αγίας Παρασκευής. 
θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το 
Εθνικό θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της 
Πριγκίπισσας Ljubica, τον Άγιο Σάββα, τον 
μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, 
το Μνημειακό κέντρο του Τίτο, αφιερωμένο 
στον μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το 
Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος. 
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο 
πεζόδρομο Κνεζ Μιχαΐλοβα, με καταστήματα για 
φθηνές, αλλά και ποιοτικές αγορές. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακό 
Σέρβικο εστιατόριο με φολκλορικό πρόγραμμα 
και τοπική κουζίνα.
3η μέρα: Βελιγράδι - Νόβισαντ - Βελιγράδι
Πρωινή αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Σερβίας, το Νόβισαντ, πρωτεύουσα 
της βόρειας σερβικής επαρχίας Βοϊβοντίνα. 
Άφιξη και περιήγηση της πόλης, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούμε το κάστρο 
Πετροβαραντίν με ωραία θέα στον Δούναβη, 
την πλατεία Slobodan, τον Καθεδρικό ναό, 
το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στον κεντρικό πεζόδρομο. Νωρίς το απόγευμα 
επιστροφή στο Βελιγράδι. Για το βράδυ 
σας προτείνουμε έξοδο στην μποέμ γειτονιά 
Skadarljia, μία από τις ομορφότερες περιοχές 
του Βελιγραδίου, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί 

1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
AEGEAN για την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, 
το πανέμορφο Βουκουρέστι. Άφιξη και πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση σε ένα από 
τα επιλεγμένα ξενοδοχεία ATHENEE PALACE 
HILTON 5* (www.hilton.com) ή NOVOTEL 
CITY CENTER 4* sup. (www.novotel.com). 
Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο 
φωταγωγημένο Βουκουρέστι.
2η μέρα: Βουκουρέστι, Περιήγηση πόλης
Πρωινή ξενάγηση στο άλλοτε "Μικρό Παρίσι" 
ή "το Παρίσι της Ανατολικής Ευρώπης", 
με τις δεντροφυτεμένες λεωφόρους και τα 
κομψά κτίρια της μπελ επόκ. θα ξεκινήσουμε 
την περιήγησή μας από το "Παλάτι της 
Άνοιξης" - το ανάκτορο στο οποίο διέμεινε η 
οικογένεια Τσαουσέσκου, με την χλιδή και 
την πολυτέλεια να κυριαρχεί σε όλα του τα 
δωμάτια. Συνεχίζουμε με το μοναδικό στο είδος 
του Μουσείο του Χωριού, καθώς και το Palatul 
Parlamentului - πρώην "Σπίτι του Λαού" και νυν 
Κοινοβούλιο, κτισμένο από τον Τσαουσέσκου 
(το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο κτίριο στον 
κόσμο, μετά το Πεντάγωνο των ΗΠΑ). θα δούμε 
επίσης το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο 
μουσικής της χώρας, την Αψίδα του θριάμβου, 
το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική 
εκκλησία του Ευαγγελισμού, τον Πύργο της 
Φωτιάς/Μουσείο του Πυροσβέστη και την 
Στρατιωτική Ακαδημία.
3η μέρα: Βουκουρέστι - Σινάια - Παλάτι Πέλες 
Μπραν (Πύργος Δράκουλα) - Μπρασόβ - 
Βουκουρέστι
Πρωινή αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού 
Πράχωβα, φθάνουμε στην μεσαιωνική ορεινή 
πόλη-θέρετρο Σινάια, το "μαργαριτάρι των 
Καρπαθίων", όπως επονομάζεται, χάρη στην 
πανέμορφη τοποθεσία της και την πλούσια 

ιστορία της. Επίσκεψη στο Μοναστήρι που 
έκτισε το 1695 ο Μιχαήλ Καντακουζηνός όταν 
γύρισε από το Σινά και από το οποίο πήρε το 
όνομά της η πόλη. Συνεχίζουμε για το περίφημο 
παλάτι Πέλες, παλιά κατοικία Ρουμάνων 
ηγετών. Ακολουθεί το κάστρο Μπραν γνωστό 
και ως "Πύργος του Δράκουλα" ή "Κάστρο 
του Κόμη Δράκουλα", που κτίστηκε τον 14ο 
αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Μετά την επίσκεψή 
μας αναχωρούμε για το Μπρασόβ, μια από 
τις σημαντικότερες πόλεις της Τρανσυλβανίας, 
μια πόλη μεσαιωνική και συνάμα ζωντανή 
και δυναμική, με τα Καρπάθια Όρη να την 
περιβάλουν. Άφιξη και σύντομη ξενάγηση, 
όπου θα δούμε την Παλιά Πόλη και την γοτθικού 
ρυθμού Μαύρη Εκκλησία, την μεγαλύτερη της 
χώρας. Επιστροφή στο Βουκουρέστι αργά το 
απόγευμα.
4η μέρα: Βουκουρέστι, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για να εξερευνήσετε περαιτέρω 
την πόλη.
5η μέρα: Βουκουρέστι - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος για την πλούσια αγορά της 
πόλης (ανάλογα με την ώρα πτήσης). Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΕΛιΓΡΑΔι-ΑθΗΝΑ με AIR SERBIA • Τέσσερις 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά 
αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΟυΚΟυΡΕΣΤι-ΑθΗΝΑ με την AEGEAN • Τέσσερις 
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: 150 €

Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο QUEENS

ASTORIA 4*
METROPOL 
PALACE 5*

∆ίκλινο 445 545
3ο άτ. έως 12 ετ. 395 495
Μονόκλινο 545 695

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: 150 €
Επιβάρυνση ημιδιατροφής: 60 €/άτομο
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 
με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Αναχ.: 22, 29 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο NOVOTEL 

CITY 4*
ATHENEE PALACE 

HILTON 5*
∆ίκλινο 425 475
3ο άτ. έως 12 ετ. 325 375
Μονόκλινο 515 595

μέχρι τις πρωινές ώρες (τσιγγάνικα βιολιά, 
παραδοσιακά Σέρβικα τραγούδια, bars, clubs).
4η μέρα: Βελιγράδι, Ελεύθερη μέρα 
(Προαιρετική εκδρομή: Τόπολα, Λόφος 
Όπλενακ, Μοναστήρι Μανασίτζα)
Ελεύθερη μέρα για να περιπλανηθείτε στην 
πόλη. Προαιρετικά μπορείτε να συμμετάσχετε 
σε μια εκδρομή στην πόλη Τόπολα της κεντρικής 
Σερβίας με τον λόφο Όπλενακ και την εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου, καθώς και στο οχυρωμένο 
μεσαιωνικό μοναστήρι Μανασίτζα (Manasija). 
Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής: Πρωινή 
αναχώρηση για την Τόπολα, που βρίσκεται 
στην καρδιά των αμπελώνων, πόλη γνωστή για 
την παραγωγή κρασιού και κέντρο ιστορικών 
γεγονότων κατά τους 18ο, 19ο και 20ό αιώνα. 
Μετά την περιήγησή μας θα επισκεφθούμε τον 
λόφο Όπλενακ, όπου θα δούμε την εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά 
και νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής 
οικογένειας και το μαυσωλείο της δυναστείας 
Καρατζόρτζεβιτς που κτίστηκε από τον βασιλιά 
Πέτρο. Συνεχίζουμε την εκδρομή μας με 
επίσκεψη στο Σέρβικο ορθόδοξο μοναστήρι 
Μανασίτζα (1406-1418). Επιστροφή στο 
Βελιγράδι.
5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί (ανάλογα με την 
ώρα πτήσης). Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΠΑΛΑΤΙ ΠΕΛΕΣ
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Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Α Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α ,  η  χ ώ ρ α  τ η ς  π α ρ ά δ ο σ η ς
Σόφια, Μπόροβετς, Μοναστήρι της Ρίλα, Φιλιππούπολη Βουκουρέστι, Μοναστήρι Κόζια, Σιµπιού, Άλµπα Ιούλια, Κλουζ Ναπόκα, Αλατωρυχείο Τούρντα, Σιγκισοάρα, 

Μπρασόφ, Κάστρο Μπραν (Πύργος του ∆ράκουλα), Παλάτι Πέλες, Σινάια
1η μέρα: Αθήνα - Σόφια, Ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για Σόφια. Άφιξη και 
περιήγηση της πόλης, όπου θα δούμε τον επιβλητικό ναό-μουσείο Αλεξάντερ 
Νέφσκι, το Πανεπιστήμιο, την εκκλησία της Αγίας Σοφίας κ.ά. Τακτοποίηση 
στο κεντρικό ξενοδοχείο GRAND SOFIA 5* (www.grandhotelsofia.bg).
2η μέρα: Σόφια, Εκδρομή στο χιονοδρομικό κέντρο του Μπόροβετς
Πρωινή αναχώρηση για το Μπόροβετς, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.350 
μέτρων στους πρόποδες του όρους Μουσσάλα της οροσειράς Ρίλα. 
Είναι ένα από τα πιο φημισμένα χειμερινά θέρετρα της Ευρώπης και το 
παλαιότερο χιονοδρομικό κέντρο της Βουλγαρίας (1896). Περιτριγυρισμένο 
από δάση και τοπία αλπικής ομορφιάς, είναι το ιδανικό μέρος για χαλάρωση 
και αναψυχή.
3η μέρα: Σόφια , Εκδρομή στο Μοναστήρι της Ρίλα
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι της 
Ρίλα και το μουσείο του με τα ανεκτίμητα κειμήλια. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 
10ο αιώνα, βρίσκεται σε υψόμετρο 1.147 μέτρων και αποτελεί ένα από τα πιο 
σημαντικά πολιτισμικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία της Βουλγαρίας.
4η μέρα: Σόφια, Ολοήμερη εκδρομή στη Φιλιππούπολη
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην ιστορική 
Φιλιππούπολη. Πεζή περιήγηση στη γεμάτη μνήμες παλαιά πόλη με τα 
γραφικά σοκάκια και τα πανέμορφα παλιά αρχοντικά. θα δούμε το σπίτι-
μουσείο του Κουγιουμτζόγλου, τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 
το Ελληνορωμαϊκό θέατρο κ.ά.
5η μέρα: Σόφια - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος (ανάλογα με την ώρα πτήσης) στην πλούσια αγορά της 
πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι, Ξενάγηση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
Βουκουρέστι. Άφιξη και περιήγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε το "Παλάτι της Άνοιξης", το μέγαρο της 
οικογένειας Τσαουσέσκου με τα υπερπολυτελή δωμάτια, το 
μοναδικό στο είδος του Μουσείο του Χωριού, το Αντενέουμ, την 
Αψίδα του θριάμβου (αντίγραφο της Γαλλικής), το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία, το μνημείο του Πυροσβέστη, 
την στρατιωτική Ακαδημία κ.ά. 
2η μέρα: Βουκουρέστι - Μοναστήρι Κόζια - Σιμπιού - Κλουζ Ναπόκα
Πρωινή αναχώρηση για το μοναστήρι Κόζια. Συνεχίζουμε για 
την πόλη-κόσμημα Σιμπιού με ιστορία 9 αιώνων και πλούσια 
αρχιτεκτονική κληρονομιά. θα περπατήσουμε στις τρεις κεντρικές 
πλατείες και θα θαυμάσουμε το μουσείο Μπρούκενταλ, την 
Ορθόδοξη Μητρόπολη, την Ευαγγελική Εκκλησία και τον 
ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό. Συνεχίζουμε για Κλουζ Ναπόκα 
στην καρδιά της Τρανσυλβανίας. Η πόλη αποτελεί ένα από τα 
κυριότερα βιομηχανικά και πολιτιστικά κέντρα της χώρας και 
είναι γνωστή για τα πανεπιστήμιά της.
3η μέρα: Κλουζ Ναπόκα, Αλατωρυχείο Τούρντα, Άλμπα ιούλια
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε την πλατεία Ουνίριι 
(Ένωσης) με τον γοτθικό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το 
κεντρικό πάρκο, το Εθνικό θέατρο, την Όπερα και την πλατεία 
του Μουσείου με τα δίδυμα παλάτια. Χρόνος ελεύθερος και 
συνεχίζουμε για το Αλατωρυχείο Τούρντα, που προσελκύει 
εκατομμύρια τουρίστες - κατατάσσεται στους 22 κορυφαίους 
θεαματικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. θα 
κατέβουμε περίπου 120 μέτρα κάτω από τη γη, αλλά το θέαμα θα 
μας αποζημιώσει. θα γνωρίσουμε την ιστορία του ορυχείου και θα 
δούμε τα ειδικά μηχανήματα εξόρυξης, φωτογραφίες και ειδικούς 
φωτισμούς. Επιπλέον, σε περίπου 50 μέτρα βάθος, υπάρχουν 
γήπεδα μίνι γκολφ, μπάσκετ, αμφιθέατρο, αίθουσα μπόουλινγκ, 
μπιλιάρδου και πινγκ πονγκ. Αναχώρηση για την Άλμπα ιούλια, 
που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Δακίας, την 
Απουλούμ. Εδώ, θα θαυμάσουμε το φρούριο Άλμπα Καρολίνα, 
το μεγαλύτερο της χώρας, το οποίο έχει σχήμα αστεριού με επτά 
προμαχώνες. Σχεδιάστηκε από τον ιταλό αρχιτέκτονα Τζιοβάνι 
Μοράντο Βισκόντι στις αρχές του 18ου αι., βάσει του συστήματος 
οχυρώσεων του Γάλλου μηχανικού Βωμπάν. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
4η μέρα: Κλουζ Ναπόκα - Σιγκισοάρα - Μπρασόφ
Λίγος χρόνος ελεύθερος το πρωί και αναχώρηση για την 
πανέμορφη Σιγκισοάρα, που προστατεύεται από την UNESCO 
και διαθέτει καλοδιατηρημένα γραφικά δρομάκια και μεσαιωνικά 
κτίρια, ενώ ο Πύργος του Ρολογιού, το στολίδι της πόλης, 
ορθώνεται περήφανος στην κορυφή του κεντρικού λόφου. 
Επόμενος σταθμός μας η επίσης μεσαιωνική πόλη Μπρασόβ, 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΣΟΦιΑ-ΑθΗΝΑ με 
AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND SOFIA 5* σε 
superior δωμάτια • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Δείπνο σε παραδοσιακή 
ταβέρνα με κρασί και φολκλορικό πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 
έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι 
σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα 
ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 495
3ο άτοµο έως 12 ετών 395
Μονόκλινο 645
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 155 περίπου.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΟυΚΟυΡΕΣΤι-
ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* 
• Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, 
μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, καθώς και ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 21 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 645
3ο άτοµο έως 12 ετών 545
Μονόκλινο 795
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 150

με τα Καρπάθια Όρη να την περιβάλουν. Φθάνοντας, θα δούμε 
την παλιά πόλη, την γοτθικού ρυθμού Μαύρη Εκκλησία, την 
μεγαλύτερη της χώρας, καθώς και την ελληνική εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας. 
5η μέρα: Μπρασόφ, Κάστρο Μπραν, Παλάτι Πέλες, Σινάια 
Πρωινή αναχώρηση για το περίφημο κάστρο Μπραν, γνωστό 
και ως "Πύργος του Δράκουλα" ή "Κάστρο του Κόμη Δράκουλα", 
που βρίσκεται στα σύνορα Βλαχίας-Τρανσυλβανίας και 
κατασκευάστηκε τον 14ο αι. ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε για την ορεινή πόλη-θέρετρο 
Σινάια, το "μαργαριτάρι των Καρπαθίων". Αφού επισκεφθούμε 
το περίφημο παλάτι Πέλες, παλιά κατοικία Ρουμάνων ηγετών, 
θα ακολουθήσει επίσκεψη στο ορθόδοξο Μοναστήρι του 
Καντακουζηνού και βόλτα γνωριμίας με την πόλη. Επιστροφή 
στο Μπρασόφ. Το βράδυ σας προτείνουμε να δοκιμάσετε μπύρα 
τοπικής παραγωγής.
6η μέρα: Μπρασόφ - Βουκουρέστι, Παλάτι της Βουλής
Πρωινή αναχώρηση για Βουκουρέστι. Άφιξη και ξενάγηση 
στο πρώην "Σπίτι του Λαού" και νυν μέγαρο του Κοινοβουλίου 
(το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο κτίριο στον κόσμο μετά το 
Πεντάγωνο των ΗΠΑ, κτισμένο από τον Τσαουσέσκου τη 
δεκαετία του 1980), στο οποίο στεγάζεται επίσης το Εθνικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα 
συνεδριακά κέντρα στον κόσμο. Για το βράδυ σας προτείνουμε 
βόλτα στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι. 
7η μέρα: Βουκουρέστι - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά της πόλης. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Κωνσταντινούπολη. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε την Παναγία την 
Μπαλουκλιώτισσα με το θαυματουργό της αγίασμα, την Μονή 
της Χώρας με τα περίφημα ψηφιδωτά που σώζονται στους 
έσω και έξω νάρθηκες και την Παναγία των Βλαχερνών, όπου 
εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Τέλος, 
θα επισκεφθούμε το Πατριαρχείο, όπου θα δούμε τον ναό του 
Αγίου Γεωργίου, την Κλειστή Πύλη και τον τόπο του μαρτυρίου 
του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Πριγκιπονήσια
Σήμερα μας περιμένει μία ολοήμερη εκδρομή στα 
Πριγκιπονήσια - ένα σύμπλεγμα νησιών στη θάλασσα του 
Μαρμαρά, το οποίο απαρτίζεται από 4 μεγάλα νησιά (Πρώτη, 
Αντιγόνη, Χάλκη, Πρίγκηπος) και 5 μικρότερα (Πίτα, Νέανδρος, 
Οξειά, Πλάτη, Αντιρόβυθος). Η ονομασία τους προέρχεται από 
την εποχή που στο μεγαλύτερο από τα νησιά αυτά ο βυζαντινός 
πρίγκιπας ιουστίνος Β΄ Κουροπαλάτης έκτισε το 569 μ.Χ. ένα 
ανάκτορο. Έκτοτε το νησί ονομάστηκε "Νήσος του Πρίγκηπος" 
και τα γύρω νησιά "Πριγκιπονήσια". Όλα αυτά τα νησιά 
αποτελούσαν τόπο αναψυχής ή και φυλάκισης των πριγκίπων. 
Πρωινή αναχώρηση με το πούλμαν για την αποβάθρα Bostanci 
και επιβίβαση στο πλοιάριο με προορισμό τα δύο πιο δημοφιλή 

νησιά: το "μαργαριτάρι της Προποντίδας", την Χάλκη (Heybeli 
Ada) με την περίφημη θεολογική Σχολή και την Πρίγκιπο 
(Buyukada, Μεγάλο Νησί), όπου σας συνιστούμε να φθάσετε 
με ιππήλατα αμαξάκια στον Άγιο Γεώργιο (προαιρετικά). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση της Πόλης με επίσκεψη στην Αγία Σοφία, 
ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία όλων των 
εποχών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο Τζαμί του 
Σουλτάν Αχμέτ ή "Μπλε Τζαμί" λόγω του μπλε χρώματος που 
έχει χρησιμοποιηθεί στην εσωτερική του διακόσμηση και τον 
ιστορικό βυζαντινό ιππόδρομο - τον τόπο από όπου ξεκίνησε 
η περίφημη "Στάση του Νίκα". Συνεχίζουμε με το Βυζαντινό 
υδραγωγείο, που κτίστηκε επί Κωνσταντίνου και επεκτάθηκε 
επί ιουστινιανού, όμως επικράτησε η ονομασία "υδραγωγείο 
του ιουστινιανού". Τέλος, θα επισκεφθούμε το Τοπ Καπί, το 
παλάτι των Σουλτάνων από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα, 
που σήμερα είναι μουσείο των ανεκτίμητων θησαυρών τους, 
με ωραιότατους εσωτερικούς κήπους και υπέροχη θέα προς 
τη θάλασσα του Μαρμαρά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Αιγυπτιακή και Κλειστή Αγορά, 
Κρουαζιέρα στον Βόσπορο - Αθήνα
Πρωινή επίσκεψη στην Αγορά Μπαχαρικών (Αιγυπτιακή 

αγορά, Misir Carsιsi) και στο γραφικό, πολύβουο Καπαλί 
Τσαρσί, δηλαδή την Σκεπαστή Αγορά με τους 100 δρόμους 
και τα 4.000 καταστήματα. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια 
κρουαζιέρα στον χιλιοτραγουδισμένο Βόσπορο με τα παλιά 
ελληνικά χωριά, τα αλλοτινά αρχοντικά, τα θέρετρα και τα 
"γυαλιά". Μετά το τέλος της κρουαζιέρας θα μεταβούμε στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι • Το πενθήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μια επιπλέον ελεύθερη ημέρα • Εάν ο καιρός δεν επιτρέπει την 
εκδρομή στα Πριγκιπονήσια, πραγματοποιείται οδική εκδρομή 
κατά μήκος του Βόσπορου • Στην εκδρομή των Χριστουγέννων 
περιλαμβάνεται η μεταφορά ανήμερα τα Χριστούγεννα 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την παρακολούθηση 
της θεία Λειτουργίας • Στην εκδρομή των θεοφανείων 
περιλαμβάνονται οι μεταφορές στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
για την παρακολούθηση της θείας Λειτουργίας και στον 
Κεράτιο Κόλπο για τον καθαγιασμό των υδάτων • Απαιτείται 
Διαβατήριο ή Ταυτότητα νέου τύπου.

ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ:
ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-
ΚωΝΣΤΑΝΤιΝΟυΠΟΛΗ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN ή
TURKISH • Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • 
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • ΔΩΡΟ: Ημιδιατροφή 
στο ξενοδοχείο NEW SED 3* sup • Εκδρομές, ξεναγήσεις 
βάση προγράμματος με ελληνόφωνο ξεναγό-συνοδό 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και 
επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και 
λοιπά αξιοθέατα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, καθώς και 
ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται 
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 22,23,26,29 ∆εκεµβρίου, 3 Ιανουαρίου - 4,5 µέρες Αεροπορικώς
 21,29 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες οδικώς

Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Ω Σ Ο∆ΙΚΩΣ
Τιµές
κατ’ άτοµο NEW SED 3* sup BW ERESIN 4* sup

INNPERA 4* TAXIMTOWN 4*

4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες 7 µέρες
∆ίκλινο 380 395 425 440 445 465 395
3ο άτ. έως 12 ετ. 340 340 380 385 360 360 305
Μονόκλινο 440 485 535 550 550 605 570

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 135
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
Για τις αναχωρήσεις της Πρωτοχρονιάς υπάρχει επιβάρυνση (ζητήστε μας τον αναλυτικό τιμοκατάλογο) 
Ζητείστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα για το 7ήμερο οδικό ταξίδι

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Η
Π Ρ Ι Γ Κ Ι Π Ο Ν Η Σ Ι Α  /  Β Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
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Κ Υ Π Ρ Ο Σ  Σ Τ Ο  H I L T O N  C Y P R U S  5 * Κ Υ Π Ρ Ο Σ  . . . ό λ ο  τ ο ν  χ ρ ό ν ο

1η μέρα: ΑθΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ

2η μέρα: ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΕυΚωΣιΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ

3η μέρα: ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΛΑΤΡΕΣ - ΤΡΟΟΔιΤιΣΣΑ - ΜΟΝΗ 

ΚυΚΚΟυ - ΟΜΟΔΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ

4η μέρα: ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΓιΟΣ ΝΕΟΦυΤΟΣ - ΠΑΦΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ

5η μέρα: ΛΕΜΕΣΟΣ (μέρα ελεύθερη)

6η μέρα: ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑθΗΝΑ

Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα

1η μέρα: Αθήνα - Λάρνακα - Λευκωσία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
Λάρνακα. Άφιξη και περιήγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Λαζάρου, την 
κεντρική λεωφόρο Φοινικούδες και τον γραφικό υδροβιότοπο 
με τις Αλυκές, όπου διαβιούν πανέμορφα φλαμίνγκος. 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της χώρας, τη Λευκωσία, 
όπου κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα δούμε τον Καθεδρικό 
ναό του Αγίου ιωάννη, το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, τα Ενετικά 
Τείχη και τα Φυλακισμένα Μνήματα. Περπατώντας στον 
πεζόδρομο της οδού Λήδρας και μέσα από τα σοκάκια, θα 
φθάσουμε στην κατεχόμενη Λευκωσία και θα δούμε τον 
Καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, που σήμερα λειτουργεί 
ως τζαμί. Μεταφορά και τακτοποίηση στο πολυτελές 
ξενοδοχείο HILTON CYPRUS 5* (www.hilton.com). Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λευκωσία - Λεμεσός - Πάφος - Λευκωσία
Ολοήμερη εκδρομή στην Λεμεσό και την Πάφο. Φθάνοντας 
στην Λεμεσό, θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια της 
παλιάς πόλης και στην θαυμάσια προκυμαία της. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για την πόλη-μουσείο, την ρομαντική 
Πάφο. θα διασχίσουμε το Φασούρι με τους πορτοκαλεώνες 
και τα αμπέλια, την Αγγλική Βάση της Επισκοπής και θα 
φθάσουμε στην "Πέτρα του Ρωμιού". Εδώ, κατά τη μυθολογία, 
γεννήθηκε από τους αφρούς της θάλασσας, η θεά Αφροδίτη. 
Επίσκεψη στους Τάφους των Βασιλέων και στην Στήλη του 
Αποστόλου Παύλου. Μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε 
τα περίφημα ψηφιδωτά στην Έπαυλη του Διονύσου, του 
θησέα και του Αιώνα, που θεωρούνται από τα ωραιότερα της 
Ανατολικής Μεσογείου. Ο αρχαιολογικός χώρος της Πάφου 
αποτελεί τόπο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το 
2017 η Πάφος ψηφίστηκε ως πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λευκωσία - Ορεινά θέρετρα/Τρόοδος - Μονή Κύκκου 
Πλάτρες - Λευκωσία
Πρωινή αναχώρηση για τα περίφημα Ορεινά θέρετρα, στην 

εντυπωσιακή οροσειρά του όρους Τρόοδος. θα δούμε 
γραφικά χωριά, γνωστά κρασοχώρια, σκαρφαλωμένα στις 
πλαγιές του βουνού μέσα σε καταπράσινα τοπία. Επίσκεψη 
στην Παναγία του Κύκκου - μια από τις σημαντικότερες μονές 
του χριστιανικού κόσμου. θα δούμε επίσης τον τάφο του 
Εθνάρχη Μακαρίου, που βρίσκεται στο "θρονί της Παναγίας". 
Συνεχίζουμε για το πανέμορφο γραφικό χωριό Πλάτρες, που 
ύμνησε ο Σεφέρης γράφοντας "τα αηδόνια δεν σ΄ αφήνουν 
να κοιμηθείς στις Πλάτρες", με το υπέροχο κλίμα, τις φυσικές 
καλλονές, το καταπράσινο περιβάλλον και τα τρεχούμενα 
νερά, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και Χριστουγεννιάτικο δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΧΡΟΝιΑ ΠΟΛΛΑ
Χριστουγεννιάτικη ελεύθερη μέρα στο εορταστικά στολισμένο 
ξενοδοχείο με πλούσιο Χριστουγεννιάτικο γεύμα!
5η μέρα: Λευκωσία - Αγία Νάπα - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη Αγία Νάπα με την 
ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυξη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
της Λάρνακας για την πτήση μας προς Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Για την είσοδό σας στα Κατεχόμενα είναι 
απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες 
ή διαβατήριο με ισχύ 6 μηνών από την επιστροφή. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα-
Λάρνακα-Αθήνα με AEGEAN • Φόροι αεροδρομίων • Μεταφορές από/
προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο στην Κύπρο • Διαμονή σε ξενοδοχείο 
3* sup. ή 4* στη Λεμεσό • Πέντε πρωινά μπουφέ • Πέντε δείπνα σε 
πλουσιοπάροχους μπουφέδες απεριόριστης ποσότητας • Ολοήμερη 
εκδρομή στη Λευκωσία • Ολοήμερη εκδρομή σε Τρόοδος, Πλάτρες, 
μονή Τροοδίτισσας, μόνη Kύκκου, Όμοδο • Ολοήμερη εκδρομή σε 
Πάφο, Κολόσσι, αρχ. πάρκο Κουρίου, Άγιο Νεόφυτο, Αγία Σολομονή • 
Επίσκεψη στην Παναγία την Αγγελόκτιστη και εκκλησία Αγίου Λαζάρου 
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Επίσημος τοπικός 
ξεναγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 
έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Αναχ.: 6,7,13,14,20,21,27/11 , 4,5,11,12/12 , 
15,22,29/1 , 5,12,19,26/2 , 12,13,19/3  6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 3* sup. 4*
∆ίκλινο 275 395
3ο άτοµο έως 12 ετών --- ---
Μονόκλινο 365 495
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 145 - Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: 
€ 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Το  νησ ί  της  Αφροδ ί της Λεµεσός, Λευκωσία, Τρόοδος, Μονή Κύκκου, Όµοδος,
Πάφος, Μοναστήρι Αγίου Νεοφύτου

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο πολυτελές 
ξενοδοχείο HILTON CYPRUS 5* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα και ένα γεύμα ή δείπνο καθημερινά (Ημιδιατροφή) • 
Χριστουγεννιάτικο δείπνο στις 24/12 (μέρος Ημιδιατροφής) • Χριστουγεννιάτικο γεύμα στις 25/12 (μέρος Ημιδιατροφής) • 
Δωρεάν παροχή wi fi internet (κοινόχρηστοι χώροι) • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • 
Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο SMART PRICE *

∆ίκλινο 495 545
3ο-4ο άτοµο έως 12 ετών 395 445
3ο-4ο άτοµο έως 12 ετών
σε 2 connecting rooms 445 495

Μονόκλινο 745 795
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: 150 € 
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 
με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Για την είσοδό σας στα Κατεχόμενα είναι απαραίτητη η 
αστυνομική ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο με ισχύ 6 μηνών από την επιστροφή. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

* Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΤΡΟΟ∆ΟΣ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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1η μέρα: Αθήνα - Αγία Πετρούπολη
Πτήση για Αγία Πετρούπολη, μέσω Μόσχας. Ο τοπικός 
ελληνόφωνος ξεναγός σας, θα σας καλωσορίσει δίνοντάς 
σας τις πρώτες πληροφορίες για την πόλη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ξενάγηση πόλης, Επισκέψεις 
ανακτόρων Ερμιτάζ, Φρουρίου Πέτρου & Παύλου, Καθεδρικού 
Αγίου ισαάκ, Παναγίας του Καζάν 
Τυλιγμένη ανάμεσα σε υδάτινους δρόμους και νησίδες, το αστικό 
θαύμα που οραματίστηκε ο Μεγάλος Πέτρος είναι αυτή η πόλη-
μουσείο και ταυτόχρονα το παράθυρο της Ρωσίας στον δυτικό 
κόσμο. Κατά την πρωινή ξενάγηση της "Βενετίας του Βορρά", θα 
επισκεφθούμε το Ερμιτάζ (από την ελληνική λέξη ερημητήριο), 
για να δούμε σημαντικές αίθουσες των χειμερινών ανακτόρων, 
αλλά και σπουδαία εκθέματα και συλλογές μεγάλων δημιουργών 
στην μουσειακή πλευρά του (Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ροντέν, 
Πικάσο, Γκωγκέν, Σεζάν, Μονέ, Ρέμπραντ κ.ά.). Στη συνέχεια θα 
δούμε την πλατεία και τον ναό του Αγίου ισαάκ, το "Βέλος" (το 
στενότερο σημείο του νησιού Βασιλιέφσκι) και το Φρούριο των 
Πέτρου & Παύλου. θα επισκεφθούμε επίσης τους τάφους της 
δυναστείας των Ρομανώφ και τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας 
του Καζάν (μπροστά από τη γέφυρα των Γρυπών). Μετά το τέλος 

της ξενάγησης μπορείτε, προαιρετικά, να συμμετάσχετε σε μία 
ελληνόφωνη κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης με πλοιάριο 
τσάρτερ. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ημέρα ελεύθερη
Προβλέψαμε να περιλάβουμε στο πρόγραμμά μας μια ελεύθερη 
μέρα, για να μπορέσετε να ξεκουραστείτε ή να επισκεφθείτε 
σημεία της πόλης που θα σας ενδιέφεραν, όπως να πιείτε έναν 
καφέ στο Terrassa (πίσω από τον Καθεδρικό της Παναγίας του 
Καζάν) με θέα όλη την πόλη, να περπατήσετε στους θερινούς 
κήπους του Μεγάλου Πέτρου (που παραδόθηκαν πριν από 3 
χρόνια στο κοινό), να κάνετε μία βόλτα στη λεωφόρο Νιέφσκυ 
για αγορές, δοκιμάζοντας το παραδοσιακό πιροσκί ή να 
σας φτιάξουν το πορτραίτο σας οι διάσημοι ζωγράφοι της 
περιοχής με θέα τα κανάλια της πόλης και οπωσδήποτε να 
επισκεφθείτε την "Νέα Ολλανδία", ένα νησί γεμάτο εστιατόρια, 
μπαρ, καταστήματα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στις 
εγκαταστάσεις ενός παλιού εργοστασίου που μετατράπηκε 
για να διασκεδάζει τον κόσμο κάθε ηλικίας. Το εστιατόριο 
Kuznya μεταμορφώνεται κάθε Σάββατο βράδυ στις 20.00΄ για 
να υποδεχτεί σχήματα τζαζ μουσικής και κάθε Παρασκευή 
βράδυ για μουσικές βραδιές. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. 
Διανυκτέρευση.

Προαιρετικά, επισκεφθείτε μία από τις Χριστουγεννιάτικες 
αγορές που στήνονται στις πλατείες της πόλης και αγοράστε 
αναμνηστικά στολίδια, πιείτε ζεστό κρασί και κάντε πατινάζ στις 
οργανωμένες πίστες!
4η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Λαύρα Αλέξανδρου Νιέφσκυ, 
Ανάκτορα και κήποι Παβλόφσκ/Ανάκτορα Τσάρκογιε Σέλο 
(Πούσκιν)
Σήμερα επισκεπτόμαστε τη Λαύρα του Αλεξάνδρου Νιέφσκυ 
(μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μεσαιωνικής 
Ρωσίας και άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας - ηγέτης ολόκληρης 
της Ρωσίας σε μία δύσκολη περίοδο του ανατολικού σλαβικού 
κόσμου, που κατάφερε το 1240 να κερδίσει τους Σουηδούς 
στη μάχη του Νέβα - εξού και το προσωνύμιο Νιέφσκυ δηλ. 
του Νέβα). Ακολουθεί επίσκεψη στα ανάκτορα Παβλόφσκ, 
γνωστά σε εμάς τους Έλληνες από τη γνωριμία του βασιλιά 
Γεώργιου Α’, με τη πεντάμορφη Δούκισσα Όλγα, που προς 
τιμήν της, με εισφορές από τη Ρωσία και την Ελλάδα και 
σχέδια από τα ανάκτορα Πέτερχοφ, κατασκευάστηκε η θερινή 
κατοικία στο Τατόι. Τέλος, θα επισκεφθούμε το σύμπλεγμα 
παλατιών και πάρκων του Τσάρκογιε Σέλο ("χωριό του 
Τσάρου"), που από το 1937 έως τη δεκαετία του 1990 
ονομαζόταν Πούσκιν. Τα πολυτελή δωμάτια των θερινών 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Για το πληρέστερο πρόγραμμα Ρωσίας, έχουμε προβλέψει 5 Ημέρες (4 Διαν/σεις) στην Αγία Πετρούπολη 
● Επισκεπτόμαστε την ακριβότερη κεχριμπαρένια αίθουσα σε ανάκτορο στον κόσμο (στα θερινά ανάκτορα της Μεγάλης Αικατερίνης) 

● Μαθαίνουμε την έννοια της Αγίας Λαύρας επισκεπτόμενοι τη Λαύρα του Αλέξανδρου Νιέφσκυ 
● Βλέπουμε τους θησαυρούς του στέμματος εντός του θησαυροφυλακίου Άρμουρυ 

● Μαθαίνουμε για τα επιτεύγματα των πρωτοπόρων Κοσμοναυτών στο ομώνυμο μουσείο 
● θαυμάζουμε τους Καθεδρικούς ναούς Αγίου ισαάκ, Παναγίας του Καζάν και Σωτήρος 

● Κάνουμε βόλτα στο Νέο Πάρκο Ζαρυάντι της Μόσχας 

24/12 (9ήµερο), 26/12 (8ήµερο), 3/1 (8ήµερο), 9/3 (8ήµερο-ΜΑΣΛΕΝΙΤΣΑ), 23/3 (8ήµερο), 25/4 (9ήµερο), 26/4 (6ήµερο) 

Ρ Ω Σ Ι Α ,  Σ Τ Α  Β Η Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Τ Σ Α Ρ Ω Ν

ΜΟΣΧΑ
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εξοχικών ανακτόρων της Αικατερίνης είναι γνωστά για την 
μεγαλοπρέπεια και την υπερβολή τους, αλλά κυρίως για την 
Κεχριμπαρένια τους αίθουσα (την ακριβότερη αίθουσα στον 
κόσμο, που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει). Ακολουθεί 
επίσκεψη των κήπων των ανακτόρων και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Αγία Πετρούπολη - υπερταχεία για Μόσχα, 
Μουσείο Κοσμοναυτών
Μετά το πρωινό θα μεταβείτε στην υπερταχεία (Σαπσάν) 
και θα απολαύσετε μία διαδρομή με τραίνο στην ενδοχώρα, 
μέχρι το κέντρο της Μόσχας. Ο τοπικός σας συνοδός θα 
σας περιμένει στον σταθμό της Μόσχας. Ακολουθεί μία 
πρώτη γνωριμία της πόλης και επίσκεψη του μουσείου 
Αστροναυτικής ή Κοσμοναυτών, για να θαυμάσουμε 
μερικές από τις πρωτιές των αστροναυτών της χώρας, όπως 
και τα βαλσαμωμένα δύο σκυλάκια Μπέλκα και Στρέλκα, 
που επέστρεψαν σώα από την εκτόξευση στο διάστημα και 
έτσι άνοιξαν τον δρόμο και για τον άνθρωπο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση: Πάρκο & αγορά ιζμάιλοβο, 
Λίμνη των Κύκνων, Πάρκο της Νίκης, Μουσείο Μεγάλου 
Πατριωτικού Πολέμου, Κόκκινη Πλατεία, Νέο Πάρκο Ζαρυάντι 
Πρωινή επίσκεψη στο πάρκο ιζμάιλοβο (κάτι σαν το δικό μας 
Μοναστηράκι). Εκεί μπορείτε να δείτε μία ξύλινη αναδόμηση 
της παλιάς Ρωσίας και μία αγορά για να κάνετε παζάρια 
στα λιτά ξύλινα μικρομάγαζα και να αγοράσετε σουβενίρ 
σε προνομιακές τιμές! Συνεχίζουμε για την καθιερωμένη 
μας ξενάγηση της πόλης, που ξεκινά από την γέφυρα του 
Πατριάρχη και τον Καθεδρικό ναό του Σωτήρος. Ακολουθεί 
στάση στον λόφο των Σπουργιτιών με την όμορφη θέα στην 
πόλη και την ομορφότερη από τις "Αδελφές του Στάλιν". θα 
συνεχίσουμε με την περίφημη Λίμνη των Κύκνων με θέα 
την όμορφη Μονή Νοβοντέβιτσι και θα επισκεφθούμε το 
δημοφιλές πάρκο της Νίκης (Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου) 
με τα 1418 σιντριβάνια του. Ακολουθεί η "Κόκκινη Πλατεία" 
(δηλαδή όμορφη), που περιβάλλεται από το Κρεμλίνο, τον 
ναό του Αγίου Βασιλείου και το πολυκατάστημα Γκουμ. Με 
τα πόδια θα φθάσουμε στο νέο τεράστιο πάρκο της πόλης 
Ζαρυάντι, με αντιπροσωπευτική χλωρίδα από τα τέσσερα 
βασικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας: τα δάση, 

τη στέπα, την τούνδρα και τον υγρότοπο. Στο ίδιο πάρκο θα 
περπατήσουμε πάνω στην αιωρούμενη γέφυρα σχήματος V, 
που κατέχει προνομιακή θέση για αξέχαστες φωτογραφίες 
με φόντο όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση: Κήποι Αλέξανδρου, Κρεμλίνο, 
θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, Πεζόδρομος Αρμπάτ, Κάτω 
Ανάκτορα (στάσεις Metro)
(Μετακινήσεις με το Metro). Ξεκινώντας από τον πεζόδρομο 
"Στάρι Αρμπάτ", περιοχή που θυμίζει την δική μας Πλάκα, 
θα συνεχίσουμε με επίσκεψη των διάσημων σταθμών 
Metro, για να θαυμάσουμε τα "Κάτω Ανάκτορα του 
Λαού". Στις όχθες του ποταμού Νεγκλίναγια θα δούμε τα 
σιντριβάνια με αγάλματα από τα παραμύθια του Πούσκιν, 
που διακοσμούν τους κήπους του Αλέξανδρου. Στο ίδιο 
σημείο, περιμένοντας τη σειρά μας για την είσοδο στο 
Κρεμλίνο, θα δούμε το άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη, 
την αιώνια φλόγα και τη σπηλιά του Κρεμλίνου. Εν συνεχεία 
επισκεπτόμαστε τους ναούς της στέψης και ταφής των 
τσάρων (εντός του Κρεμλίνου). Στην πλατεία του ιβάν του 
Μεγάλου θα θαυμάσουμε το τεράστιο τσαρικό Κανόνι, το 
Μεγάλο Καμπαναριό και την τεράστια αχρησιμοποίητη 
τσαρική Καμπάνα. Τέλος, θα επισκεφθούμε το εξαιρετικό 
θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, με εκθέματα πολύτιμων 
δώρων του στέμματος, μοναδικές πανοπλίες ευγενών, 
αυτοκρατορικών ενδυμάτων, στεμμάτων, θρόνων και 
αμαξών. Στον ελεύθερο χρόνο σας, διασκεδάστε στο 
υπέροχο παγοδρόμιο με φόντο την Κόκκινη Πλατεία, 
κάντε τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας με παραδοσιακά 
προϊόντα και ρώσικες καλλιτεχνίες και δοκιμάστε ένα κρασί 
στο ιστορικό καφέ Πούσκιν! Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. 
Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Μόσχα - Αθήνα (Πτήση)
Χαλαρό πρωινό, μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής στην Αθήνα. 

Στα 9ήμερα προγράμματα υπάρχει μία επιπλέον 
ελεύθερη μέρα στη Μόσχα και η επιστροφή γίνεται την 

επόμενη μέρα το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά με Aegean (26/12) ή Aeroflot (24/12, με 
εσωτερικές πτήσεις) • Μεταφορές από/προς αεροδρόμια • Σύνδεση των δύο 
πόλεων με υπερταχεία (στο πρόγραμμα 26/12) • Ελληνόφωνες ξεναγήσεις, 
όπως αναγράφονται • 3 διανυκτερεύσεις (για το πρόγραμμα 26/12) και 4 
διανυκτερεύσεις (για το πρόγραμμα 24/12) στο ξενοδοχείο Borodino 4*+ ή 
αντίστοιχο στη Μόσχα • 4 διανυκτερεύσεις στο Sokos Olympia Garden 4* 
ή αντίστοιχο στην Αγία Πετρούπολη • Τοπικός ξεναγός με χρέη συνοδού σε 
κάθε πόλη • Ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά) • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται  € 480 για: • Φόρους αεροδρομίων, επίναυλα 
καυσίμων • Κόστος Βίζας (6 εργάσιμες), είσοδοι, ιατροφαρμακευτική 
ασφάλεια

Σημειώσεις: • Στις 24/12 η αναχώρηση γίνεται με Aeroflot και το 
πρόγραμμα είναι 9ήμερο με μία επιπλέον διανυκτέρευση στη 
Μόσχα (ελεύθερη μέρα) • Υπάρχει δυνατότητα επιλογής 5ήμερου 
προγράμματος στη Μόσχα στις 28/12, 3/1 & 9/3 • Το πρόγραμμα 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετική σειρά (όπως αναγράφεται στις 
αναχωρήσεις) ή μερική αλλαγή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη 
έκβασή του • Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων • Η παραπάνω 
τιμή ισχύει με έγκυρη κράτηση 40 ημερών πριν την αναχώρηση • Απαραίτητο 
διαβατήριο (που να μη λήγει 6 μήνες μετά το τέλος του ταξιδιού και να 
είναι υπογεγραμμένο από τον κάτοχό του), αίτηση συμπληρωμένη και μία 
φωτογραφία έγχρωμη σε άσπρο φόντο (αυστηρά 3,5x4,5)

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Αναχ.: 24,26 ∆εκεµβρίου - 8,9 µέρες

 Τιµές κατ’ άτοµο 24 ∆εκ. - 1 Ιαν.
AEROFLOT

26 ∆εκ. - 2 Ιαν.
AEGEAN

∆ίκλινο 920 780

3ο άτοµο έως 12 ετών 750 650

Μονόκλινο 1330 1150

Ζητήστε μας τον αναλυτικό τιμοκατάλογο για τους μήνες Ιανουάριο - Απρίλιο
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Λ Ι Σ Σ Α Β Ω Ν Α Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α  Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ Ι Α Σ
1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα - Φάτιμα - 
Κοΐμπρα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας 
πτήση για Λισσαβώνα. Άφιξη και οδική 
αναχώρηση για τη Φάτιμα, σπουδαίο κέντρο 
καθολικισμού και τόπος με την μεγαλύτερη 
προσέλευση προσκυνητών παγκοσμίως. 
Συνεχίζουμε για την Κοΐμπρα. Άφιξη, 
περιήγηση στην πόλη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
2η μέρα: Κοΐμπρα - Μπουσάκου - Αβέιρο - Πόρτο
Πρωινή αναχώρηση για το Δάσος Μπουσάκου 
και τη "Βενετία της Πορτογαλίας", το Αβέιρο, με 
τις περίτεχνες γέφυρες των καναλιών και τις 
χαρακτηριστικές πολύχρωμες, μακρόστενες 
ξύλινες βάρκες, τις μολισέιρους. Συνεχίζουμε 
για το πανέμορφο Πόρτο. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Πόρτο, Περιήγηση
Κατά την σημερινή μας περιήγηση θα 
διασχίσουμε την περιοχή Ριμπέιρα, κατά 
μήκος του ποταμού Ντόουρο, με τις παλιές 
συνοικίες και την υπαίθρια αγορά. Στην Άνω 
Πόλη θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, το παλιό 
κτίριο των σιδηροδρόμων, τον χρυσοποίκιλτο 
ναό του Αγίου Φραγκίσκου και το ανάκτορο 
Μπόλσα. Τέλος, θα επισκεφθούμε κάποιο 
παλιό οινοποιείο της πόλης.
4η μέρα: Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες - Πόρτο
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή 
στην επαρχία Μίνιου. θα επισκεφθούμε 
την γραφική πόλη Μπράγκα και την πρώτη 
πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, το Γκιμαράες. 
Επιστροφή στο Πόρτο. 
5η μέρα: Πόρτο - Μπατάλια - Ναζαρέ - 
Όμπιτους - Λισσαβώνα
Πρωινή αναχώρηση για Λισσαβώνα. Πρώτος 
μας σταθμός ο ναός της Μπατάλια, μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

Συνεχίζουμε για το τουριστικό ψαροχώρι 
του Ατλαντικού Ναζαρέ και το χωριό των 
καλλιτεχνών Όμπιτους, όπου θα περιηγηθούμε. 
Άφιξη αργά το απόγευμα στην Λισσαβώνα.
6η μέρα: Λισσαβώνα, Ξενάγηση
Η ξενάγησή μας ξεκινά από το Μουσείο 
με τις Βασιλικές Άμαξες. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι των 
ιερωνυμιτών, το Μνημείο των Ανακαλύψεων 
και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ. 
Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα 
παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado.
7η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Cabo 
da Roca - Πάρκο των Εθνών - Λισσαβώνα
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή. 
Πρώτος μας σταθμός η Σίντρα, τα πολυάριθμα 
παλάτια της οποίας αποτελούσαν θερινές 
κατοικίες των βασιλέων. Συνεχίζουμε με το 
πανέμορφο ψαροχώρι Κασκάις, το τουριστικό 
θέρετρο της Πορτογαλίας Εστορίλ και το 
δυτικότερο σημείο της Ευρωπαϊκής ηπείρου 
Cabo da Roca. Ολοκληρώνουμε την εκδρομή 
μας με το Πάρκο των Εθνών. 
8η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος το πρωί. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας 
πτήση για την υπέροχη Λισσαβώνα. Η 
πόλη είναι κτισμένη στους επτά λόφους του 
ποταμού Tagus. Άφιξη στην γενέτειρα του 
fado με τα στενά, γραφικά σοκάκια, τα σπίτια 
με τις κεραμοσκεπές και τις στολισμένες με 
πολύχρωμα πλακάκια προσόψεις. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Λισσαβώνα, Ξενάγηση
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη 
στην γραφική και φιλόξενη πόλη, που διατηρεί 
έως και σήμερα τον 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 (17ου-19ου 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 αποτελεί μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Από 
εδώ ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι 
για τα πέρατα της γης. Το απόγευμα 
περιπλανηθείτε στα στενά καλντερίμια της 
μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα έως το Κάστρο 
του Αγίου Γεωργίου για μια πανοραμική θέα 
της πόλης. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
απολαύσετε τα παραδοσιακά πορτογαλικά 
τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον 
κόσμο από την Αmalia Rodrigues.

3η-4η μέρα: Λισσαβώνα
Ημέρες ελεύθερες. Μπορείτε να επισκεφθείτε 
το Πάρκο των Εθνών ή να κάνετε μια εκδρομή 
στο μεγάλο κέντρο του καθολικισμού Φάτιμα, 

στο πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των 
καλλιτεχνών Όμπιτους και στο τουριστικό 
ψαροχώρι του Ατλαντικού Ναζαρέ.

5η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - 
Εστορίλ - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για μια ευχάριστη 
εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας, με 
πρώτο μας σταθμό τη ρομαντική Σίντρα, τα 
πολυάριθμα παλάτια και κάστρα της οποίας 
αποτελούσαν θερινές κατοικίες των βασιλέων. 
Εν συνεχεία, θα γνωρίσουμε την Πορτογαλική 
Ριβιέρα. θα περάσουμε από το παραδοσιακό 
ψαροχώρι Κασκάις και το παραθαλάσσιο 
θέρετρο Εστορίλ, με γήπεδο γκολφ, αγωνιστική 
πίστα και ένα από τα μεγαλύτερα Καζίνο της 
Ευρώπης. Τελευταία μας στάση θα είναι στο 
δυτικότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης, 
στο ακρωτήριο Κάμπο ντα Ρόκα (Cabo da 
Roca), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
τραβήξουμε υπέροχες φωτογραφίες με φόντο 
τον Ατλαντικό. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
γεμάτοι αναμνήσεις πετάμε για την Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 5* 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο εξωτερικού • Ξεναγήσεις, 
περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • 
Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα. Είσοδοι στα Μουσεία.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
4* στην Κοΐμπρα και 5* σε Πόρτο & Λισσαβώνα. • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από/
προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία εξωτερικού • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις 
• Ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • 
Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα. Είσοδοι στα μουσεία.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Αναχ.: 21, 23, 28, 30 ∆εκ. - 8 µέρες
 Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 975
3ο άτοµο έως 12 ετών 915
Μονόκλινο 1275

Αναχ.: 23, 30 ∆εκ. - 5 µέρες, 3 Ιαν. - 4 µέρες
 Τιµές κατ’ άτοµο 4 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 595 655
3ο άτοµο έως 12 ετών 535 595
Μονόκλινο 785 885

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145

ΠΟΡΤΟ
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Β Α Ρ Κ Ε Λ Ω Ν Η Μ Α ∆ Ρ Ι Τ Η  -  Τ Ο Λ Ε ∆ Ο
1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
την πρωτεύουσα της ισπανίας. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το απόγευμα 
σας προτείνουμε να εκμεταλλευθείτε τον 
ελεύθερο χρόνο, γνωρίζοντας μαζί με τον 
αρχηγό μας κάποια από τα πολλά ενδιαφέροντα 
σημεία της Μαδρίτης (Στάδιο Santiago 
Bernabeu, Puerta de Europa, Plaza de Toros, 
πλατεία Colón, Barrio de Salamanca, πλατεία 
ισπανίας, πάρκο Retiro, Plaza Mayor κλπ.).
2η μέρα: Μαδρίτη, Ξενάγηση
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα 
μικρό μέρος του πλούτου της σημαντικότερης 
Πινακοθήκης στον κόσμο, του ΠΡΑΔΟ. Τα 
περισσότερα από 10.000 έργα που ανήκουν στη 
συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι 
στον Χρόνο και το Χρώμα. θα απολαύσουμε 
τα αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, 
Γκόγια, που "στέκονται" δίπλα σε άλλους εξ 
ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Στη συνέχεια 
θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του 
κέντρου της Μαδρίτης, στο περίφημο Barrio 
de las Letras, μια από τις πιο μποέμ συνοικίες 
της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν 
πολλοί από τους σπουδαίους ζωγράφους 
και λογοτέχνες της ισπανίας. Η ξενάγησή 
μας ολοκληρώνεται στο μεσαιωνικό τμήμα 
της πόλης, την Μαδρίτη των Αψβούργων. 
Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Πρωινή αναχώρηση για την "Πόλη των Τριών 
Πολιτισμών", το Τολέδο. θα περιπλανηθούμε 
στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης 
με την σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και 
πολιτιστική κληρονομιά και θα επισκεφθούμε 
τον Καθεδρικό ναό, ένα μοναδικό κτίσμα 
μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών 
αρχιτεκτονικών ρυθμών, όπου θα δούμε 
αμύθητης αξίας πίνακες του Ελ Γκρέκο, όπως 
το Expolio και τη συλλογή Αποστόλων. Στη 
συνέχεια, στην εκκλησία του Santo Tome, 

θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο 
του Γκρέκο "Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ". 
Ακολουθεί επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο με 
"Damasquinad", γνωστή τέχνη του Τολέδο, 
που προέρχεται από την εποχή των Αράβων. 
Επιστροφή στην Μαδρίτη. Για το απόγευμα 
σας προτείνουμε μια βόλτα για ψώνια στην 
κομψότερη συνοικία της πόλης, το Μπάριο 
Ντε Σαλαμάνκα, έναν καφέ στην ατμοσφαιρική 
Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς 
να περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς 
πόλης, καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα 
Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.
4η μέρα: Μαδρίτη, Ελεύθερη μέρα 
(Προαιρετική εκδρομή στη Σεγκόβια)
Ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε μια 
προαιρετική εκδρομή στην Σεγκόβια, την πόλη 
της βασίλισσας ισαμπέλ, παλιά πρωτεύουσα 
της Καστίλης, που βρίσκεται σε μια 
εντυπωσιακή τοποθεσία. Από μακριά μοιάζει με 
πλοίο, με το μεσαιωνικό φρούριο να σχηματίζει 
την πλώρη, τους πυργίσκους του γοτθικού ναού 
να υψώνονται σαν κατάρτια και το υδραγωγείο 
στο πίσω μέρος να θυμίζει πηδάλιο. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στη Μαδρίτη.
5η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Σήμερα τελειώνει το ταξίδι μας, αφήνοντας 
όμορφες αναμνήσεις και μια υπόσχεση ότι θα 
ξαναγυρίσουμε...

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Βαρκελώνη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και ξεκινάμε για την πρώτη μας περιπατητική 
ξενάγηση στο κέντρο της πόλης. θα κινηθούμε 
στην Ράμπλα και θα επισκεφθούμε την κεντρική 
αγορά τροφίμων και φρούτων La Boqueria. Στη 
συνέχεια θα δούμε την διάσημη λυρική σκηνή και 
θα καταλήξουμε στην τυπική ισπανική πλατεία 
Ρεάλ με τις καμάρες. Απολαύστε τον καφέ ή το 
φαγητό σας σε ένα από τα πολλά μαγαζιά της 
πλατείας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μία 
προαιρετική ξενάγηση στο πάρκο Γκουέλ, στον 
λόφο Μοντζουίκ κλπ.
2η μέρα: Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Η σημερινή μας ξενάγηση αρχίζει από την 
κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης, την Plaza 
Catalunia. θα διασχίσουμε την περίφημη 
λεωφόρο Paseo de Gracia με τα ακριβότερα 
καταστήματα και τα ωραιότερα σπίτια της πόλης, 
με πιο γνωστά τα Casa Batllo και Casa Mila του 
διάσημου αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, του 
οποίου θα δούμε και το αριστούργημά του, την 
περίφημη εκκλησία Sagrada Familia. Περνώντας 
από το Porto Olympico, λιμάνι στην περίοδο 
των Ολυμπιακών Αγώνων, το Ολυμπιακό 
Χωριό και την Barceloneta, παλιά γειτονιά των 
ψαράδων, θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά 
της πόλης και θα ανηφορήσουμε στον λόφο 
Montjuik, όπου βρίσκεται το Ολυμπιακό Στάδιο 
και όλες οι εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας 
του 1992. Η επόμενη στάση μας θα είναι στο 
ισπανικό Χωριό, που κατασκευάστηκε για 
την παγκόσμια Έκθεση του 1929. Η ξενάγησή 
μας ολοκληρώνεται στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης, στην περίφημη γοτθική συνοικία, όπου 
βρίσκονται τα περισσότερα διοικητικά κτίρια, 
το παλάτι των καθολικών βασιλιάδων και ο 
Καθεδρικός ναός.

3η μέρα: Βαρκελώνη - Φιγκέρες/Μουσείο Νταλί 
Χιρόνα
Σήμερα ξεκινάμε για την γενέτειρα του μεγάλου 
Καταλανού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί, το 
Φιγκέρες (Figueres). θα επισκεφθούμε το 
μουσείο-θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου, το 
πιο επισκέψιμο της Καταλονίας, όπου εκτίθεται 
η μεγαλύτερη συλλογή έργων του παγκοσμίως. 
Συνεχίζουμε για μια από τις ομορφότερες πόλεις 
της Καταλονίας, την Χιρόνα (Girona), όπου θα 
θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας 
και θα περπατήσουμε στο παλιό εβραϊκό 
προάστιο. Στις όχθες του ποταμού Ονιάρ 
βρίσκονται τα πανέμορφα ζωγραφιστά σπιτάκια 
της, που θυμίζουν Φλωρεντία.
4η μέρα: Βαρκελώνη, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
το μουσείο του Πάμπλο Πικάσο, την πανέμορφη 
εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελ Μαρ, το πάρκο 
της Βαρκελώνης και το ενυδρείο, ένα από τα 
πιο σημαντικά της Ευρώπης. Οι λάτρεις του 
ποδοσφαίρου μπορούν επίσης να επισκεφθούν 
το Καμπ Νόου (Camp Nou), το γήπεδο της 
φημισμένης Μπαρτσελόνα, το μεγαλύτερο 
γήπεδο της Ευρώπης.
5η μέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο, πτήση για Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑθΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛωΝΗ-ΑθΗΝΑ • Διαμονή
σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο 
• Ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με τοπικό ξεναγό • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά 
έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδίου (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα. Είσοδοι στα μουσεία (περίπου € 20 
ισπανικό χωριό και μουσείο Νταλί). Φόροι αεροδρομίων.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑθΗΝΑ-ΜΑΔΡιΤΗ-ΑθΗΝΑ • Διαμονή σε 
επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο 
Μαδρίτης • Ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα, 
χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
Είσοδοι στα Μουσεία.

Φιγκέρες / Μουσείο Νταλί, Χιρόνα

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

• Δύο ξεναγήσεις στη Βαρκελώνη
• Επίσκεψη στο Μουσείο του Σαλβαδόρ Νταλί στο Φιγκέρες 
• Επίσκεψη στην πανέμορφη Χιρόνα

Αναχ.: 22, 23, 29, 30 ∆εκ., 2 Iαν. - 5 µέρες
 Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 535
3ο άτοµο έως 12 ετών 475
Μονόκλινο 675
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145

Αναχ.: 22, 23, 29, 30∆εκ. - 2 Ιαν. - 5 µέρες
 Τιµές κατ’ άτοµο 22,23/12, 2/1 29,30/12
∆ίκλινο 585 665
3ο άτοµο έως 12 ετών 525 605
Μονόκλινο 735 845
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Μ Α ∆ Ρ Ι Τ Η  -  Α Ν ∆ Α Λ Ο Υ Σ Ι Α Α Ν ∆ Α Λ Ο Υ Σ Ι Α  -  Κ Ο Σ Τ Α  Ν Τ Ε Λ  Σ Ο Λ
1η μέρα: Αθήνα - Μάλαγα - Γρανάδα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, πτήση 
για Μάλαγα και οδική αναχώρηση για 
την Γρανάδα, που είναι κτισμένη στους 
πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα.
2η μέρα: Γρανάδα, Ξενάγηση
Κατά τη σημερινή ξενάγησή μας θα δούμε τον 
λόφο της Αλάμπρας, το "Κόκκινο Κάστρο", 
όπως είναι η αραβική του ονομασία. Κτισμένη 
σε έναν πέτρινο λόφο, προστατευμένη από 
τα βουνά και περικυκλωμένη από δάσος, η 
Αλάμπρα είναι ένα αριστούργημα ισλαμικής 
αρχιτεκτονικής. Στο διπλανό ύψωμα 
βρίσκονται οι υπέροχοι κήποι Χεναραλίφε, οι 
"Κήποι του Παραδείσου".
3η μέρα: Γρανάδα - Κόρδοβα - Σεβίλλη
Πρωινή αναχώρηση για την Κόρδοβα, 
όπου θα επισκεφθούμε το περίφημο 
Τζαμί-Mezquita, στο κέντρο του οποίου 
βρίσκεται ο Καθεδρικός ναός. Ακολουθεί η 
περιπλάνησή μας στα γραφικά σοκάκια της 
πρώην Εβραϊκής συνοικίας. Συνεχίζουμε 
για τη Σεβίλλη.
4η μέρα: Σεβίλλη, Ξενάγηση
Η ξενάγησή μας αρχίζει από τις πλατείες 
Αμερικής και ισπανίας, όπου θα 
θαυμάσουμε την περίφημη αρχιτεκτονική 
μουδέχαρ της Σεβίλλης. θα συνεχίσουμε με 
το περίφημο Αλκαζάρ και τη Χιράλδα, τον 
μεγαλύτερο γοτθικό ναό του κόσμου. Τέλος, 
θα περιπλανηθούμε στα στενά σοκάκια της 
Σάντα Κρουθ.
5η μέρα: Σεβίλλη - Χέρεθ Ντε Λα Φροντέρα - 
Κάντιθ - Γιβραλτάρ - Αλγκεθίρας
Αναχώρηση για την καρδιά της Ανδαλουσίας. 
θα επισκεφθούμε τις πόλεις Χέρεθ και Κάντιθ, 
μια από τις αρχαιότερες της Ανδαλουσίας. 
Συνεχίζουμε για το Γιβραλτάρ. Μετά τον 

συνοριακό έλεγχο θα προσεγγίσουμε τον 
Βράχο, που από το 1704 ανήκει στην Μεγάλη 
Βρετανία. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια ή 
προαιρετικά για όσους επιθυμούν, ανάβαση 
στην κορυφή του Βράχου. Η σημερινή μας 
διανυκτέρευση θα είναι στο Αλγκεθίρας.
6η μέρα: Αλγκεθίρας - Ρόντα - Μαρμπέγια - 
Μάλαγα
Σήμερα αναχωρούμε για τα Λευκά Χωριά 
(Pueblos Blancos) και συγκεκριμένα για 
την πανέμορφη Ρόντα, κτισμένη σε μια 
χαράδρα 100 μέτρων που χωρίζει την πόλη 
στα δύο. θα περπατήσουμε στην παλιά 
πόλη και θα επισκεφθούμε την αρένα (την 
παλαιότερη της ισπανίας) και το φρούριο με 
την υπέροχη θέα. Στη συνέχεια θα δούμε τα 
κοσμοπολίτικα θέρετρα της Ακτής του Ήλιου 
(Costa Del Sol), την Marbella και το Puerto 
Banus και θα καταλήξουμε στην Μάλαγα.
7η μέρα: Μάλαγα, Ξενάγηση - Αθήνα
Πανοραμική ξενάγηση και στάση στο 
εμπορικό κέντρο της πόλης με τον πεζόδρομο 
LARIOS και τον Καθεδρικό ναό. Στη συνέχεια 
θα ανηφορίσουμε στο κάστρο ALCAZABA, το 
πιο αντιπροσωπευτικό μνημείο των Αράβων 
στην πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Μαδρίτη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη
Αρχίζει σήμερα η οδική εκδρομή μας στην 
Ανδαλουσία. Περνώντας τη Σιέρα Μορένα 
θα σταματήσουμε στην υπέροχη Κόρδοβα, 
όπου θα περιηγηθούμε. Στη συνέχεια, 
ακολουθώντας τη ροή του Γουαδαλκιβίρ, θα 
καταλήξουμε στη Σεβίλλη.
3η μέρα: Σεβίλλη, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε το πάρκο της Μαρίας 
Λουΐζας, τις περίφημες πλατείες Αμερικής 
και ισπανίας και θα περιπλανηθούμε στα 
σοκάκια με τα τυπικά "πάτιος" της πρώην 
Εβραϊκής συνοικίας. Συνεχίζουμε με το 
κτιριακό συγκρότημα του Αλκαζάρ, όπου 
δεσπόζει το Αραβικό παλάτι. Στην ίδια 
περιοχή θα δούμε και τον Καθεδρικό ναό 
Χιράλδα.
4η μέρα: Σεβίλλη - Ρόντα - Pueblos Blancos 
- Γρανάδα
Αναχώρηση για τη Γρανάδα, διασχίζοντας 
την περιοχή των Pueblos Blancos. θα 
σταματήσουμε στην πανέμορφη Ρόντα, το 
διασημότερο από όλα τα Λευκά Χωριά, όπου 
θα απολαύσουμε τη μοναδική θέα και θα 
δούμε την παλαιότερη αρένα της ισπανίας. 
Συνεχίζοντας προς την ενδοχώρα, θα 
καταλήξουμε στη Γρανάδα. Το απόγευμα θα 
κάνουμε μια πρώτη "ανίχνευση" της πόλης.
5η μέρα: Γρανάδα, Ξενάγηση - Μαδρίτη
Σήμερα θα δούμε το σημαντικότερο αραβικό 
μνημείο της ισπανίας, την Αλάμπρα. 
Δίπλα της βρίσκονται οι υπέροχοι κήποι 

Χεναραλίφε, οι "Κήποι του Παραδείσου" 
με δέντρα, λουλούδια και νερά, που θα μας 
παρασύρουν σε έναν κόσμο στοχασμού και 
χαλάρωσης. Στη συνέχεια θα ανηφορήσουμε 
προς τα οροπέδια της Μάντσας και της 
Καστίλης για να καταλήξουμε στην Μαδρίτη. 
6η μέρα: Μαδρίτη, Ξενάγηση
Ξενάγηση στην σημαντικότερη Πινακοθήκη 
του κόσμου, το Πράδο. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του 
κέντρου της Μαδρίτης, στο περίφημο 
Barrio de las Letras, μια από τις πιο μποέμ 
συνοικίες όλης της Ευρώπης. Η ξενάγησή μας 
ολοκληρώνεται με το μεσαιωνικό τμήμα της 
πόλης, την Μαδρίτη των Αψβούργων.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Πρωινή αναχώρηση για το Τολέδο, όπου θα 
περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της 
μεσαιωνικής πόλης, θα επισκεφθούμε την 
εκκλησία του Santo Tomé και τον Καθεδρικό 
ναό με τους πίνακες του Ελ Γκρέκο, καθώς 
και ένα εργοστάσιο με "Damasquinad". 
Επιστροφή στη Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑθΗΝΑ-ΜΑΔΡιΤΗ-ΑθΗΝΑ • Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά, 3 δείπνα συνολικά (2 στη Σεβίλλη και 1 στη 
Γρανάδα) • Μεταφορές από/προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία εξωτερικού • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
για όλες τις μετακινήσεις • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός 
του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα. Είσοδοι στα μουσεία.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑθΗΝΑ-ΜΑΛΑΓΑ-ΑθΗΝΑ • Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • 7 δείπνα στα ξενοδοχεία • Μεταφορές από/
προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία εξωτερικού • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • 
Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων. Ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχ.: 22, 23, 29, 30 ∆εκ. - 8 µέρες
 Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 745
3ο άτοµο έως 12 ετών 685
Μονόκλινο 975

Αναχ.: 8,16 Νοε. - 7 µέρες
 Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 685
3ο άτοµο έως 12 ετών 695
Μονόκλινο 875

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145 Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145

• Επίσκεψη στα Λευκά Χωριά και στο Τολέδο • Επίσκεψη στο Γιβραλτάρ και στα Λευκά Χωριά

ΤΟΛΕ∆Ο ΜΑΛΑΓΑ
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Ι Σ Π Α Ν Ι Α  Γ Ι Α  Ο Λ Ο Υ Σ Γ Υ Ρ Ο Σ  Ι Σ Π Α Ν Ι Α Σ
1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Καταλονίας, την Βαρκελώνη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Η ξενάγησή μας αρχίζει από την κεντρική 
πλατεία της Βαρκελώνης, την Plaza Catalunia. 
θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο Paseo 
de Gracia με τα ακριβότερα καταστήματα και 
τα ωραιότερα σπίτια της πόλης, με πιο γνωστά 
τα Casa Batllo και Casa Mila του διάσημου 
αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, του οποίου θα 
δούμε και το αριστούργημά του, την περίφημη 
εκκλησία Sagrada Familia. Περνώντας από το 
Porto Olympico, το Ολυμπιακό Χωριό και την 
Barceloneta, θα ανηφορήσουμε στον λόφο 
Montjuik με το Ολυμπιακό Στάδιο. Η επόμενη 
στάση μας θα είναι στο ισπανικό Χωριό και θα 
καταλήξουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
3η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για τη Βαλένθια. Άφιξη και 
πανοραμική περιήγηση της πόλης (Δημαρχείο, 
Παλάτι του Marques de dos Aguas, παλιό 
Χρηματιστήριο, Καθεδρικός ναός με τον πύργο 
Mikelet-σύμβολο της πόλης).
4η μέρα: Βαλένθια - Γρανάδα, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για Ανδαλουσία. Άφιξη και 
απογευματινή ξενάγηση στη Γρανάδα, όπου 
θα δούμε το σημαντικότερο αραβικό μνημείο 
της ισπανίας, την Αλάμπρα, καθώς και τους 
υπέροχους κήπους Χεναραλίφε.
5η μέρα: Γρανάδα - Ρόντα - Pueblos Blancos - 
Σεβίλλη
Διασχίζοντας σήμερα την περιοχή των Pueblos 
Blancos, με στάση και περιήγηση στην 
πανέμορφη Ρόντα, θα καταλήξουμε στη Σεβίλλη.
6η μέρα: Σεβίλλη, Ξενάγηση. Ξενάγηση στην 
πόλη της Κάρμεν, κτισμένη στις όχθες του 
πολυτραγουδισμένου Γουαδαλκιβίρ (Σάντα 
Κρουθ, πλατείες Αμερικής και ισπανίας, 

κτιριακό συγκρότημα Αλκαζάρ, Καθεδρικός 
ναός Χιράλδα κ.ά.)
7η μέρα: Σεβίλλη - Κόρδοβα - Μαδρίτη
Αναχώρηση για υπέροχη την Κόρδοβα, όπου θα 
περιηγηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής 
συνοικίας και θα επισκεφθούμε το κέντρο 
της πόλης και το θαυμαστό Τζαμί Μεσκίτα. 
Συνεχίζουμε για Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη, Ξενάγηση
Ξενάγηση στην σημαντικότερη Πινακοθήκη 
του κόσμου, το Πράδο. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του κέντρου 
της Μαδρίτης, στο περίφημο Barrio de las 
Letras, μια από τις πιο μποέμ συνοικίες όλης 
της Ευρώπης. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται 
με το μεσαιωνικό τμήμα της πόλης, την Μαδρίτη 
των Αψβούργων.
9η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Πρωινή αναχώρηση για το Τολέδο, όπου θα 
περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της 
μεσαιωνικής πόλης, θα επισκεφθούμε την 
εκκλησία του Santo Tomé και τον Καθεδρικό 
ναό με τους πίνακες του Ελ Γκρέκο, καθώς και 
ένα εργοστάσιο με "Damasquinad". Επιστροφή 
στη Μαδρίτη.
10η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Αθήνα.
Σημειώσεις: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί 
να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του 
προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από 
αυτές. Σε ορισμένες αναχωρήσεις το πρόγραμμα 
πραγματοποιείται και αντίστροφα.

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη (Costa Brava)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Καταλονίας, την Βαρκελώνη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, στην 
περιοχή Calella.
2η μέρα: Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Η σημερινή μας ξενάγηση αρχίζει από την 
κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης, την Plaza 
Catalunia. θα διασχίσουμε την περίφημη 
λεωφόρο Paseo de Gracia με τα ακριβότερα 
καταστήματα και τα ωραιότερα σπίτια της πόλης, 
με πιο γνωστά τα Casa Batllo και Casa Mila του 
διάσημου αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, του 
οποίου θα δούμε και το αριστούργημά του, την 
περίφημη εκκλησία Sagrada Familia. Περνώντας 
από το Porto Olympico, το Ολυμπιακό Χωριό και 
την Barceloneta, θα ανηφορήσουμε στον λόφο 
Montjuik με το Ολυμπιακό Στάδιο. Η επόμενη 
στάση μας θα είναι στο ισπανικό Χωριό και θα 
καταλήξουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
3η μέρα: Βαρκελώνη, Ελεύθερη μέρα 
(Προαιρετική εκδρομή: Φιγκέρες/Μουσείο Νταλί 
-Χιρόνα)
Ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε (έξοδα ατομικά) 
εκδρομή στο Φιγκέρες, όπου θα επισκεφθούμε 
το μουσείο-θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου 
Σαλβαδόρ Νταλί. Συνεχίζουμε για μια από τις 
ομορφότερες πόλεις της Καταλονίας, την Χιρόνα, 
όπου θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό της 
Παναγίας και θα περπατήσουμε στο παλιό 
εβραϊκό προάστιο. Στις όχθες του ποταμού Ονιάρ 
βρίσκονται τα πανέμορφα ζωγραφιστά σπιτάκια 
της, που θυμίζουν Φλωρεντία.
4η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια
Πρωινή αναχώρηση για την "πρωτεύουσα του 
Λεβάντε", τη Βαλένθια. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

5η μέρα: Βαλένθια - Μαδρίτη
Κατά τη σημερινή μας περιήγηση θα περάσουμε 
από την παλιά πόλη και θα δούμε το Δημαρχείο 
και το Παλάτι του Marques de dos Aguas. 
θα περπατήσουμε επίσης στην αγορά με το 
παλιό Χρηματιστήριο και θα καταλήξουμε στον 
Καθεδρικό ναό με τον πύργο Mikelet-σύμβολο 
της πόλης. Αναχώρηση για Μαδρίτη.
6η μέρα: Μαδρίτη
Ξενάγηση στην σημαντικότερη Πινακοθήκη 
του κόσμου, το Πράδο. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του κέντρου 
της Μαδρίτης, στο περίφημο Barrio de las 
Letras, μια από τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της 
Ευρώπης. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με το 
μεσαιωνικό τμήμα της πόλης, την Μαδρίτη των 
Αψβούργων.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Πρωινή αναχώρηση για το Τολέδο, όπου θα 
περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της 
μεσαιωνικής πόλης, θα επισκεφθούμε την 
εκκλησία του Santo Tomé και τον Καθεδρικό ναό 
με τους πίνακες του Ελ Γκρέκο, καθώς και ένα 
εργοστάσιο με "Damasquinad". Επιστροφή στη 
Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑθΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛωΝΗ, ΜΑΔΡιΤΗ-ΑθΗΝΑ 
με AEGEAN • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • 4 δείπνα (1 δείπνο 
μπουφέ στη Βαλένθια και 3 δείπνα μπουφέ στη Μαδρίτη) • Μεταφορές από/προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία 
εξωτερικού • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει 
προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. • 
Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων. Ποτά, αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων και των βραδινών εκδηλώσεων στα 
ξενοδοχεία. Ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑθΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛωΝΗ, ΜΑΔΡιΤΗ-ΑθΗΝΑ 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • 3 γεύματα συνολικά (2 στη Σεβίλλη 
και 1 στη Γρανάδα) • Μεταφορές από/προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία εξωτερικού • Πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα. Είσοδοι στα μουσεία.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Αναχ.: 24, 31 ∆εκ. - 8 µέρες
 Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 775
3ο άτοµο έως 12 ετών 715
Μονόκλινο 1055

Αναχ.: 24 ∆εκ. -10 µέρες
 Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 995
3ο άτοµο έως 12 ετών 935
Μονόκλινο 1290Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145
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κεντρική πλατεία με τα όμορφα καφέ και εστιατόρια, καθώς 
και στα πλακόστρωτα σοκάκια της Παλαιάς Πόλης. Πολύ 
κοντά βρίσκεται ο Καθεδρικός ναός, η κατασκευή του οποίου 
διήρκεσε τέσσερις περίπου αιώνες και είναι γνωστός για τις 
διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες που ενσωματώνει. 
Λίγο αργότερα, μέσα από μια γραφική διαδρομή, συνεχίζουμε 
για τα Ελβετικά σύνορα, με προορισμό το κοσμοπολίτικο 
Λουγκάνο με την ομώνυμη λίμνη - την πόλη που χτυπά με 
ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να 
περπατήσουμε και να γνωρίσουμε αυτή την χαρακτηριστική 
Ελβετική πόλη, αλλά και να ανέβουμε με το τελεφερίκ (καιρού 
επιτρέποντος/ έξοδα ατομικά) στην κορυφή Σαν Σαλβατόρε, 
για να απολαύσουμε τα μοναδικά τοπία που συνθέτουν οι 
λίμνες και τα βουνά της περιοχής. Επιστροφή στο Μιλάνο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή στο Τορίνο
Μια ακόμη ενδιαφέρουσα εκδρομή σε μια πολύ σπουδαία 
ιταλική πόλη, το Τορίνο, μας περιμένει σήμερα. Ύστερα 
από μια περίπου 2ωρη διαδρομή θα φθάσουμε στην πόλη, 
που είναι κτισμένη σε μια πεδιάδα στους πρόποδες των 
Άλπεων με ένα μεγάλο μέρος της να βρέχεται από τον ποταμό 
Πάδο, ενώ οι πολλές μεγάλες πέτρινες γέφυρες της δίνουν 
ξεχωριστό χρώμα και γραφικότητα. Περιήγηση στην πόλη και 
χρόνος ελεύθερος για βόλτες, ψώνια ή για να επισκεφθείτε το 
περίφημο Αιγυπτιακό μουσείο του Τορίνο, το τρίτο μεγαλύτερο 
και σημαντικότερο μουσείο για την αρχαία Αίγυπτο στον 
κόσμο, μετά από αυτά της Βρετανίας και του Καΐρου. Οι 
συλλογές του καλύπτουν περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες 
χρόνια ιστορίας του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού 
(αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τοιχογραφίες του τάφου 
του Ίτι, το σύμπλεγμα του Τουταγχαμών, του Άμμωνος και 
τη σαρκοφάγο του Πεταμένωφι). Πολύ σημαντικό είναι και 
το Μουσείο Κινηματογράφου Fellini, Rosselini Visconti, 
Antonioni, με σπάνια συλλεκτικά εκθέματα. Όλος ο ιταλικός 
κινηματογράφος στεγάζεται σε ένα ψηλό τούβλινο κτίριο με 
απίστευτη θέα, το Mole Antonelliana. Τέλος, στον Καθεδρικό 
ναό της πόλης θα δούμε τη φημισμένη ιερά Σινδόνη - ένα 
από τα πιο σημαντικά και ταυτόχρονα από τα πλέον 
αμφισβητούμενα κειμήλια της καθολικής πίστης. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί, γεμάτοι εικόνες, τοπία και αναμνηστικά, 
θα αναχωρήσουμε για την Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο, 
τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Πάτρα. 
Διανυκτέρευση εν πλω. 

8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για την Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση.

Β Ο Ρ Ε Ι Α  Ι Τ Α Λ Ι Α  -  Ε Λ Β Ε Τ Ι Α
1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από την Αθήνα στις 11:30΄ για το λιμάνι 
της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση στο πλοίο, 
τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για την Ανκόνα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Μιλάνο
Φθάνοντας στην Ανκόνα θα αναχωρήσουμε άμεσα για 
την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, το Μιλάνο. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Μιλάνο, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στην οικονομική πρωτεύουσα της ιταλίας 
και το παγκόσμιο κέντρο μόδας, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της ιταλίας, 
τον Καθεδρικό ναό Ντουόμο, την περίφημη σκεπαστή στοά 
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, καθώς και το νεοκλασικό 
θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου - ένα από τα διασημότερα 
θέατρα στον κόσμο. Χρόνος ελεύθερος στην πάντα 
ενδιαφέρουσα αγορά της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή σε Τιράνο και St. Moritz
Πολύ νωρίς σήμερα το πρωί θα ξεκινήσουμε μια πανέμορφη 
διαδρομή για το Τιράνο, από όπου θα συνεχίσουμε με τραινάκι 
(έξοδα ατομικά) για το παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό 
κέντρο St. Moritz, που είναι κτισμένο σε υψόμετρο 1.580 
μέτρων και περιβάλλεται από μια λίμνη, η οποία, παγωμένη 
καθώς είναι τον χειμώνα, αποτελεί ιδανικό γήπεδο για χόκεϋ. 
Αρχικά ήταν μικρό χωριό με ιαματικές πηγές, γνωστές ήδη 
από τους μεσαιωνικούς χρόνους. Άρχισε να εξελίσσεται σε 
χειμερινό θέρετρο από τον 19ο αιώνα και σήμερα είναι ένα 
από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα για σκι τον χειμώνα 
και για πεζοπορία το καλοκαίρι. Η επιστροφή μας με το 
πούλμαν (καιρού επιτρέποντος) θα ολοκληρώσει ιδανικά την 
ημέρα μας, αφού θα μας προσφέρει μια ακόμη πανέμορφη 
διαδρομή, με μοναδικά τοπία. Δείπνο στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή στο Κόμο & το Λουγκάνο (Ελβετία)
Πρωινή αναχώρηση για το Κόμο και την ομώνυμη Λίμνη. Άφιξη 
και γνωριμία με την πόλη. Περίπατος στην Piazza Cavour, την 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ιλάνο

Κόμο

Λου κάνοΛου κάνο Τιράνο

St. Moritz

νκόνα

Τορίνο

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες 
με WC (AB4) • Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* (HOLIDAY INN MILAN 
ASSAGO ή αντίστοιχο) • Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο εκτός της 2ης μέρας 
(5 πρωινά και 4 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι ξενοδοχείου και Check point: 25 €/άτομο 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα 
δείπνα • Εισιτήρια Αλπικού τραίνου • Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 22/12, 26/1, 16/2, 9,23/3 - 8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 570

3ο άτοµο έως 12 ετών 500

Μονόκλινο 720

Μιλάνο, Αλπικό Τραίνο, St. Moritz, Τορίνο, Κόµο, Λουγκάνο

Eπιβαρύνσεις καµπινών κατ’ άτοµο µετ’ επιστροφής:
 ΑΒ2 / 2κλινη ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 65 € // Α2 / 2κλινη ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 85 €
ΑΒ3 / 3κλινη ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 45 € // Α3 / 3κλινη ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 65 €

Α4 / 4κλινη ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 35 € 

ΜΙΛΑΝΟ

ΚΟΜΟ



49

ΤΣΕΧΙΑ
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Βου απέστ

Βιένν

ρά α

ρέσ

Κάρλοβι
Βάρυ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
(∆ΡΕΣ∆Η) - ΒΙΕΝΝΗ

Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί η πλατεία Σβάρτσενμπεργκ με το 
ομώνυμο άγαλμα και ο γοτθικού ρυθμού Καθεδρικός Ναός του 
Αγίου Στεφάνου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο σε 
εστιατόριο της πόλης. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Βιέννη - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την περιοχή 
της Νις. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Νις - Αθήνα
Αφήνουμε σήμερα τη Σερβία με προορισμό τον συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και 
συνεχίζουμε με ενδιάμεσες στάσεις για την Αθήνα. Άφιξη το 
βράδυ.

Σημειώσεις: * Είναι πιθανόν σε κάποιες αναχωρήσεις το 
πρόγραμμα να εκτελεστεί αντίστροφα από τη 2η μέρα (Νις 
- Βιέννη - Πράγα - Βουδαπέστη) και οι διανυκτερεύσεις να 
γίνουν στην περιοχή ΠΑΡΑΣιΝ αντί στην ΝιΣ
* Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγμα-
τοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Ζητήστε μας το 10 ήμερο αναλυτικό πρόγραμμα. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Οκτώ διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (στη Σερβία 3*) 
• Ημιδιατροφή (8 πρωινά, 1 γεύμα και 7 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά 
στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 22,29/12, 26/1, 16/2, 9,23/3 - 9 µέρες
20/12, 2/1 10 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 9 µέρες 10 µέρες
∆ίκλινο 525 565
3ο άτοµο έως 12 ετών 470 452
Μονόκλινο 750 759
Οι τιμές Δεν Περιλαμβάνουν το εορταστικό Δείπνο (GALA ΠΡωΤΟΧΡΟΝιΑΣ)

Επιβάρυνση για τις 29/12: 60 €/άτομο

Νις, Βουδαπέστη, Πράγα, Κάρλοβυ Βάρυ, Βιέννη, (∆ρέσδη)

1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:00΄ από Αθήνα για τον συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και 
συνεχίζουμε για την περιοχή της Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Πρωινή αναχώρηση για Βουδαπέστη. Προσπερνώντας το 
Βελιγράδι - την πρωτεύουσα της Σερβίας - και το Νόβισαντ, 
καταλήγουμε αργά το απόγευμα στην πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
προαιρετικά Μίνι κρουαζιέρα με τουριστικό πλοιάριο στον 
Δούναβη, απολαμβάνοντας έτσι την νυχτερινή όψη της πόλης. 
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουδαπέστη, Ξενάγηση 
Η ξενάγησή μας ξεκινά από τη Βούδα και τον λόφο του Γκέλερτ. 
Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο των Ψαράδων και την 
θαυμαστή εκκλησία του Ματία, όπου στέφονταν οι βασιλιάδες 
και θα απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει η 
πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και το νησάκι 
της Μαργαρίτας στη μέση του Δούναβη. Λίγο αργότερα, 
διασχίζοντας μια από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του 
Δούναβη, την γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην Πέστη 
και την Πλατεία Ηρώων, στολισμένη με υπέροχα αγάλματα. 
Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας με τον Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Στεφάνου. Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο που 
ακολουθεί, μπορούμε να επισκεφθούμε τον εμπορικό 
δρόμο Vaci. Για το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά), 
διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά 
και κρασί.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Πράγα/Τσεχία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσεχίας, την 
Πράγα. Άφιξη στην "Χρυσή πόλη" και πρώτη γνωριμία με 
τα αξιοθέατά της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση - Κάρλοβυ Βάρυ - Πράγα
Η ξενάγηση της πόλης ξεκινά από την Καστρούπολη με 
τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Βίτο. Κατηφορίζουμε στη 
συνέχεια για να δούμε τον ναό του Αγίου Γεωργίου, τη 
γέφυρα του Καρόλου και να καταλήξουμε στο Δημαρχείο με το 

Αστρονομικό Ρολόι, την οδό Παρισίων, την Εβραϊκή Συνοικία 
και τη γέφυρα του Τσεχ. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε 
το γραφικό καταπράσινο θέρετρο Κάρλοβυ Βάρυ με τις 
φημισμένες ιαματικές πηγές στην κοιλάδα του ποταμού 
Τέμπλα. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε "Βασιλική Πόλη" από 
τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ΄ και έκτοτε καθιερώθηκε σαν 
τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των 
τεχνών και της πολιτικής (τσάρος Πέτρος, Γκαίτε, Μπετόβεν, 
Μπαχ, Μαρξ κ.ά.). Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε 
στα γραφικά δρομάκια ή να κάνουμε αγορές στα πολυάριθμα 
τουριστικά καταστήματα. Επιστροφή στην Πράγα. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Πράγα (Προαιρετική εκδρομή στη Δρέσδη)
Ημέρα ελεύθερη ή προαιρετικά εκδρομή στην ιστορική 
πρωτεύουσα της Σαξονίας, τη Δρέσδη, τη "Φλωρεντία της 
Γερμανίας", που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Έλβα. 
Μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής φανερώνουν την 
αίγλη του παρελθόντος. θα δούμε το μεγαλειώδες ανακτορικό 
συγκρότημα Τσβίνγκερ (Zwinger), ένα από τα αριστουργήματα 
της μπαρόκ αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη, που σχεδιάστηκε 
από τον Ματέους Ντάνιελ Πέπελμαν και ανοικοδομήθηκε 
σταδιακά από το 1710 ως το 1728. Σήμερα στεγάζει πολλά 
μουσεία με παγκοσμίου κύρους συλλογές. Ακολουθεί 
επίσκεψη στην πλατεία θεάτρου και στην Καθολική Εκκλησία 
της Αυλής, ένα πραγματικό κόσμημα αρχιτεκτονικής στην 
καρδιά της προτεσταντικής Δρέσδης, που κτίστηκε μεταξύ 
1738 και 1755 από τους Gaetano Chiaveri και Christoph 
Knöffel. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην Πράγα. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Πράγα - Βιέννη/Αυστρία
Πρωινή αναχώρηση για Βιέννη. Νωρίς το μεσημέρι φθάνουμε 
στην πόλη του Στράους, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να ξεναγηθούμε στο σπουδαιότερο παλάτι της Βιέννης, 
το Σενμπρούν, ενώ στην πανοραμική μας περιήγηση θα 
δούμε τα κτίρια του Δακτυλίου (Ring), την κρατική Όπερα, 
τα μουσεία Φυσικής ιστορίας και ιστορίας της Τέχνης, τους 
αυτοκρατορικούς και λαϊκούς κήπους, το παλάτι Χόφμπουργκ, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Χρηματιστήριο και το 
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ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ  - (ΒΙΕΝΝΗ) - ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι Β Ι Ε Ν Ν Η  -  Σ Α Λ Τ Σ Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ
Β Ο Υ ∆ Α Π Ε Σ Τ Η

Νις, Βιέννη, Μπαντ Ισλ, Χάλστατ, Σάλτσµπουργκ,
Βουδαπέστη, Βελιγράδι

1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:00΄ από την Αθήνα για τον 
συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για 
την περιοχή της Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βιέννη/Αυστρία
Πρωινή αναχώρηση για Βιέννη. Άφιξη αργά 
το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βιέννη, Ξενάγηση πόλης, Ανάκτορα 
Σενμπρούν
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη του Στράους. Ξεκινάμε 
με τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING) 
για να δούμε την κρατική Όπερα, τα μουσεία 
Φυσικής ιστορίας και ιστορίας της Τέχνης, τους 
αυτοκρατορικούς και λαϊκούς κήπους, το παλάτι 
Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
Χρηματιστήριο και το Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί η 
πλατεία Σβάρτσενμπεργκ με το ομώνυμο άγαλμα, 
ο γοτθικού ρυθμού Καθεδρικός ναός του Αγίου 
Στεφάνου, ο Ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός 
ναός και η Griechen Casse - η πάροδος των 
Ελλήνων. Τέλος, θα επισκεφθούμε τα σαράντα 
σημαντικότερα διαμερίσματα του σπουδαιότερου 
ανακτόρου της Βιέννης, του Σενμπρούν. Χρόνος 
ελεύθερος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στις Αυστριακές Λίμνες, 
Χάλστατ - Σάλτσμπουργκ
Η σημερινή πανέμορφη διαδρομή μας στην 
εντυπωσιακή περιοχή των κρυστάλλινων 
Αυστριακών λιμνών και του Μπαντ ισλ, μας 
οδηγεί στο ειδυλλιακό χωριό Χάλστατ, στις 
όχθες της ομώνυμης λίμνης (Hallstättersee). Το 
"Μαργαριτάρι της Αυστρίας", όπως το αποκαλούν, 
είναι το πιο πολυφωτογραφημένο χωριό των 
Άλπεων. Σύντομη παραμονή και συνεχίζουμε για 
το Σάλτσμπουργκ, την πρωτεύουσα του ομώνυμου 
ομοσπονδιακού κρατιδίου, γενέτειρα του Μότσαρτ, 
μια πόλη με ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία και 
σημαντικά αξιοθέατα, όπως το Σπίτι-Μουσείο του 

1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:30΄ από Αθήνα για τον 
συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος 
ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε για την 
περιοχή της Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας, την Βουδαπέστη. Προσπερνώντας 
το Βελιγράδι - την πρωτεύουσα της Σερβίας 
- και το Νόβισαντ, φθάνουμε στα σύνορα 
της Ουγγαρίας και την πόλη του Σέγκετ. 
Το απόγευμα το "Παρίσι της Ανατολής", η 
πανέμορφη Βουδαπέστη, μας καλωσορίζει και 
μας προσκαλεί να την γνωρίσουμε. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετικά Μίνι 
κρουαζιέρα με τουριστικό πλοιάριο στον 
Δούναβη, απολαμβάνοντας έτσι την νυκτερινή 
όψη της πόλης. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουδαπέστη, Ξενάγηση 
Η ξενάγησή μας ξεκινά από τη Βούδα και τον 
λόφο του Γκέλερτ. Στη συνέχεια θα δούμε τον 
Πύργο των Ψαράδων και την θαυμαστή εκκλησία 
του Ματία, όπου στέφονταν οι βασιλιάδες και θα 
απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει 
η πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες 
και το νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του 
Δούναβη. Λίγο αργότερα, διασχίζοντας μια από 
τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, την 
γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην Πέστη 
και την Πλατεία Ηρώων, στολισμένη με υπέροχα 
αγάλματα. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας 
με τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. 
Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, 
μπορούμε να επισκεφθούμε τον πεζόδρομο Vaci. 

Περιλαμβάνονται: • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* (στη Σερβία 3*) • Ημιδιατροφή (εκτός της 2ης μέρας - 6 πρωινά και 5 δείπνα) 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι 
αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Περιλαμβάνονται: • 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (στη Σερβία 3*) • Ημιδιατροφή (5 πρωινά, 1 γεύμα, 
4 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • 
Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • 
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 22,29*/12, 2,26/1, 23/2, 
9,23/3 - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο *29/12
∆ίκλινο 325 400
3ο άτ. έως 12 ετ. 300 360
Μονόκλινο 460 575

Αναχ.: 22/12, 2,26/1, 23/2,
9,23/3 - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 495
3ο άτοµο έως 12 ετών 445
Μονόκλινο 670

Για το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά), 
διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με 
τσιγγάνικα βιολιά και κρασί.
4η μέρα: Βουδαπέστη (Βιέννη)
Αφιερώσετε σήμερα την ημέρα σας στην 
πόλη, για περιπάτους, επισκέψεις, αγορές ή 
εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε την 
πρότασή μας για προαιρετική ημερήσια εκδρομή 
στη Βιέννη. Πρωινή αναχώρηση για την πόλη 
του Στράους, όπου κατά την πανοραμική μας 
περιήγηση θα δούμε τα κτίρια του Δακτυλίου 
(Ring), την κρατική Όπερα, τα μουσεία 
Φυσικής ιστορίας και ιστορίας της Τέχνης, τους 
αυτοκρατορικούς και λαϊκούς κήπους, το παλάτι 
Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
Χρηματιστήριο και το Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί 
η πλατεία Σβάρτσενμπεργκ με το ομώνυμο 
άγαλμα και ο γοτθικού ρυθμού Καθεδρικός Ναός 
του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Βουδαπέστη. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Βελιγράδι - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Σερβίας, το Βελιγράδι. Σύντομη γνωριμία 
με την πόλη και συνεχίζουμε για Νις. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Νις - Αθήνα
Αφήνουμε σήμερα τη Σερβία με προορισμό 
τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος 
ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε για την 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ. 

Σημειώσεις: * Είναι πιθανόν σε κάποιες 
αναχωρήσεις οι διανυκτερεύσεις να γίνουν στο 
ΠΑΡΑΣιΝ ή το ΚΡΟυΣΕΒΑΤΣ αντί στην ΝιΣ 
* Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Μότσαρτ, το παλάτι Μίραμπελ, την εκκλησία του 
Αγίου Φραγκίσκου κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να 
απολαύσετε την ιδιαίτερα χαρούμενη και λαμπερή 
ατμόσφαιρα της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη το 
βράδυ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βιέννη - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας, την όμορφη Βουδαπέστη. Άφιξη, 
σύντομη περιήγηση της πόλης και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βουδαπέστη - Βελιγράδι - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Σερβίας, το Βελιγράδι. Σύντομη γνωριμία με την πόλη 
και συνεχίζουμε για Νις. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Νις - Αθήνα
Αφήνουμε σήμερα τη Σερβία με προορισμό 
τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος 
ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε για την 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ. 

Σημειώσεις: * Είναι πιθανόν σε κάποιες 
αναχωρήσεις οι διανυκτερεύσεις να γίνουν στην 
περιοχή ΠΑΡΑΣιΝ αντί στην ΝιΣ 
* Η διαδρομή προς το ΣΑΛΤΣΜΠΟυΡΓΚ την 4η 
μέρα θα περιλαμβάνει την επίσκεψη στο ΧΑΛΣΤΑΤ, 
εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες 
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Λευκές Διαδρομές στη σκιά των Αυστριακών Άλπεων

ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι ΧΑΛΣΤΑΤ
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ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ

σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και 
συνεχίζουμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το 
βράδυ. 

Σημειώσεις:
* Είναι πιθανόν σε κάποιες αναχωρήσεις οι διανυκτερεύσεις να 
γίνουν στο ΠΑΡΑΣιΝ αντί στην ΝιΣ
* Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματο-
ποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* (στη Σερβία 3*) • Ημιδιατροφή 
(6 πρωινά, 1 γεύμα, 5 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 
75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά 
στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 22/12, 2,19/1, 16/2, 9,23/3 - 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 465
3ο άτοµο έως 12 ετών 415
Μονόκλινο 640

Νις, Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά, Μπρατισλάβα, Βιέννη

1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:00΄ από Αθήνα για τον συνοριακό σταθμό 
των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε 
για την περιοχή της Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Νις - Βελιγράδι - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την 
Βουδαπέστη. Η διαδρομή μας με μικρή στάση στην πρωτεύουσα 
της Σερβίας, το Βελιγράδι, μας οδηγεί το βράδυ στο "Παρίσι της 
Ανατολής", την πανέμορφη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βουδαπέστη, Ξενάγηση 
Η ξενάγησή μας στο "Μαργαριτάρι του Δούναβη" ξεκινά από 
την Πέστη και την μεγάλη Πλατεία των Ηρώων, στολισμένη 
με υπέροχα αγάλματα. Συνεχίζουμε με τη λεωφόρο Αντράσσυ 
για να δούμε την Όπερα και το Κοινοβούλιο. Λίγο αργότερα, 
διασχίζοντας μια από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του 
Δούναβη, την Γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην πλευρά 
της Βούδας για να επισκεφθούμε τον Πύργο των Ψαράδων, 
τον Λόφο του Γκέλερτ και την θαυμαστή εκκλησία του Ματία, 
όπου στέφονταν οι βασιλιάδες. Τέλος, θα απολαύσουμε 
την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και 
επιβλητικές γέφυρες και το νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση 
του ποταμού. Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, 
μπορείτε να επισκεφθείτε τον εμπορικό δρόμο Vaci ή να κάνετε 
μια μίνι κρουαζιέρα με τουριστικό πλοιάριο στον Δούναβη 
(προαιρετικά). Για το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά) 
διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και 
κρασί.

4η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά - Μπρατισλάβα
Πρωινή αναχώρηση για την Καμπή του Δούναβη. Πρώτος 
μας σταθμός το χωριό των καλλιτεχνών Άγιος Ανδρέας, με 
τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα τουριστικά καταστήματα. 
Ακολουθεί το Βίσσεγκραντ, με το άλλοτε λαμπρό και 
φημισμένο Βασιλικό ανάκτορο, από το οποίο σώζονται μόνο 
λίγα ερείπια, ενώ η αναγεννησιακού ρυθμού επίσημη αυλή 

υποδοχής αναστηλώθηκε με βάση τα παλαιά σχέδια. Χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους και γεύμα (προαιρετικά) στην πρώτη 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ και τη συνέχεια 
θα διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του 
Δούναβη - την Ουγγαρία με την Σλοβακία - για να περάσουμε 
στην πόλη Στούροβο της Σλοβακίας και να καταλήξουμε στην 
πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα. Βρίσκεται στις 
όχθες του Δούναβη, στα σύνορα της χώρας με την Αυστρία και 
την Ουγγαρία και σχετικά κοντά στα σύνορα με την Τσεχία. 
Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Κεντρικής Ευρώπης και 
η μοναδική πρωτεύουσα Ευρωπαϊκού κράτους που βρίσκεται 
σχεδόν πάνω στα σύνορα με άλλο κράτος (Αυστρία). Άφιξη και 
περιήγηση της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μπρατισλάβα, Ημερήσια εκδρομή στη Βιέννη
Πρωινή αναχώρηση για μια ημερήσια εκδρομή στην πρωτεύουσα 
της Αυστρίας, τη Βιέννη. Σε μία μόλις ώρα θα φθάσουμε στην 
πόλη του Στράους, όπου κατά την περιήγησή μας θα δούμε τα 
κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (Ring), την κρατική Όπερα, τα 
μουσεία Φυσικής ιστορίας και Τέχνης, τους αυτοκρατορικούς 
και λαϊκούς κήπους, το παλάτι Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το Χρηματιστήριο και το Πανεπιστήμιο. 
Ακολουθεί η πλατεία Σβάρτσενμπεργκ με το ομώνυμο άγαλμα, 
ο γοτθικού ρυθμού Καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου, ο 
ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός ναός και η Griechen Casse, η 
πάροδος των Ελλήνων, για να καταλήξουμε στο σπουδαιότερο 
παλάτι της Βιέννης, το Σενμπρούν. Εσωτερική επίσκεψη των 
σαράντα σπουδαιότερων διαμερισμάτων. Χρόνος ελεύθερος για 
περιπάτους και επιστροφή νωρίς το βράδυ στην Μπρατισλάβα. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Μπρατισλάβα - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Νις. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Νις - Αθήνα
Αφήνουμε σήμερα τη Σερβία με προορισμό τον συνοριακό 
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πρωτεύουσα του Οίκου των Γιαγκελλόνων. Στο κέντρο της 
Παλιάς Πόλης και στο μέσον της μεγάλης πλατείας Ρύνεκ 
Γκλόβνυ (Rynek Glόwny) βρίσκεται το Σουκεννίτσε (Sukiennice), 
μια μεσαιωνική υφασματαγορά που σήμερα φιλοξενεί 
τουριστικά καταστήματα στη στοά του ισογείου. Στην ίδια 
πλατεία δεσπόζει ο γοτθικός ναός της Κοιμήσεως της θεοτόκου 
με τον φύλακα-τρομπετίστα στην κορυφή του καμπαναριού και 
πολυάριθμα άλλα κτίρια μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής 
αξίας. θα δούμε επίσης το μνημείο του μεγάλου Πολωνού 
ποιητή Άνταμ Μικίεβιτς (Adam Mickiewicz), με τις τέσσερις 
αλληγορικές μορφές στη βάση του, που συμβολίζουν την 
πατρίδα, την επιστήμη, την αξία και την ποίηση. Συνεχίζουμε με 
το ιστορικό πανεπιστήμιο των Γιαγκελλόνων και καταλήγουμε 
στο μεσαιωνικό κάστρο που βρίσκεται στον λόφο Βάβελ πάνω 
από τον ποταμό Βιστούλα, με τον βασιλικό Πύργο και την 
γοτθική μητρόπολη, όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός 
των Πολωνών βασιλιάδων. Χρόνος ελεύθερος στην παλιά 
πόλη και στη συνέχεια αναχωρούμε για τα Αλατωρυχεία της 
Βιελίτσκα, από τα πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου, 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η διαδρομή 
μας μέσα στα αλατωρυχεία - στα τρία από τα εννέα επίπεδα 
που είναι σήμερα επισκέψιμα - περιλαμβάνει πανέμορφα 
σπήλαια, διαδρόμους που βρίσκονται σε βάθος 64-135 μέτρων 
(περίπου 300 χλμ., εκ των οποίων μόνο τα 3,5 χλμ. είναι 
επισκέψιμα), δαιδαλώδεις στοές, σήραγγες, αγάλματα από 
αλάτι, πολυελαίους από κρυστάλλους αλατιού, παρεκκλήσια, 
ακόμα και έναν καθεδρικό ναό! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Κρακοβία - Βελιγράδι
Πρωινή αναχώρηση για μια ακόμη σημαντική πόλη, την 
πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, όπου, με τις 
απαραίτητες στάσεις, θα φθάσουμε το βράδυ. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
Σύντομη περιήγηση - γνωριμία με την πόλη και σημαντικά 
αξιοθέατά της, όπως το Κάλεμεγκνταν (Kalemegdan), οχυρό και 
πάρκο που βρίσκεται στην περιοχή Stari Grad κοντά στο κέντρο 
της πόλης, την πλατεία Δημοκρατίας, μια από τις πλατείες του 
κέντρου στην οποία βρίσκονται το Εθνικό μουσείο, το Εθνικό 

θέατρο και το άγαλμα του Πρίγκιπα Μιχαήλ κ.ά. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για τα Σκόπια, όπου με ενδιάμεση στάση 
και τις απαραίτητες συνοριακές διατυπώσεις, θα φθάσουμε το 
βράδυ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό τον συνοριακό σταθμό των 
Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε με 
ενδιάμεσες στάσεις για την Αθήνα. Άφιξη το βράδυ.

Σημειώσεις:
* Είναι πιθανόν σε κάποιες αναχωρήσεις η διανυκτέρευση να 
γίνει στην περιοχή ΠΑΡΑΣιΝ αντί στην ΝιΣ 
* Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματο-
ποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ  - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:15΄ από Αθήνα για τον συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και 
συνεχίζουμε για την περιοχή της Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
την Βουδαπέστη. Η διαδρομή μας με ενδιάμεσες στάσεις, 
μας οδηγεί το βράδυ στο "Παρίσι της Ανατολής", την όμορφη 
Βουδαπέστη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βουδαπέστη, Ξενάγηση 
Η ξενάγησή μας στο "Μαργαριτάρι του Δούναβη" ξεκινά από 
την Πέστη και την μεγάλη Πλατεία των Ηρώων, στολισμένη 
με υπέροχα αγάλματα. Συνεχίζουμε με τη λεωφόρο Αντράσσυ 
για να δούμε την Όπερα και το Κοινοβούλιο. Λίγο αργότερα, 
διασχίζοντας μια από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του 
Δούναβη, την Γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην πλευρά 
της Βούδας για να επισκεφθούμε τον Πύργο των Ψαράδων, 
τον Λόφο του Γκέλερτ και την θαυμαστή εκκλησία του Ματία, 
όπου στέφονταν οι βασιλιάδες. Τέλος, θα απολαύσουμε 
την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και 
επιβλητικές γέφυρες και το νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση 
του ποταμού. Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, 
μπορείτε να επισκεφθείτε τον εμπορικό δρόμο Vaci ή να κάνετε 
μια μίνι κρουαζιέρα με τουριστικό πλοιάριο στον Δούναβη 
(προαιρετικά). Για το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά) 
διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά 
και κρασί.

4η μέρα: Βουδαπέστη - Κρακοβία
Πρωινή αναχώρηση για την πιο όμορφη ίσως πόλη της 
Πολωνίας, την Κρακοβία. Άφιξη το απόγευμα, δείπνο και χρόνος 
ελεύθερος, στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης του 
2000, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Πρωινή γνωριμία με το "στολίδι της Πολωνίας", όπως 
χαρακτηριστικά αποκαλούν την πόλη, που ήταν κάποτε η 
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Περιλαμβάνονται: • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* (στη Σερβία 3*) • Ημιδιατροφή 
(7 πρωινά, 1 γεύμα, 6 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 
75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά 
στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 22/12, 19/1, 16/2, 9,23/3 - 8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 495

3ο άτοµο έως 12 ετών σε τρίκλινο 445

Μονόκλινο 680

Νις, Βουδαπέστη, Κρακοβία, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, Βελιγράδι, Σκόπια

ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Βελίκο
Τίρνοβο

Βουκουρέστι

ό ια ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

πρασόβ

Καρπά ια

ιλιππο πολ

αντάνσκι
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ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

7η μέρα: Σαντάνσκι - Αθήνα
Σύντομη γνωριμία με την πανέμορφη λουτρόπολη, που είναι 
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Σαντάνσκα Μπίστριτσα και 
έχει πάρει το όνομά της από τον Βούλγαρο επαναστάτη Γιάνε 
Σαντάνσκι (1872-1915). Χαρακτηριστικό της είναι το μεγάλο 
δέντρο στην κεντρική πλατεία δίπλα στο αρχαίο μαρμάρινο 
σιντριβάνι. Αναχώρηση για τον συνοριακό σταθμό του 
Προμαχώνα και μετά τον απαραίτητο έλεγχο, συνεχίζουμε με 
ενδιάμεσες στάσεις για την Αθήνα, όπου φθάνουμε το βράδυ. 

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (στο 
Σαντάνσκι 3*) • Ημιδιατροφή (6 πρωινά, 6 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, 
ξεναγήσεις με σύγχρονο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 
75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά 
στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 22/12, 2,26/1, 23/2, 9,23/3 - 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 385
3ο άτοµο έως 12 ετών 345
Μονόκλινο 520

Σόφια, Βελίκο Τίρνοβο, Βουκουρέστι, Σινάια, Κάστρο Μπραν (Πύργος ∆ράκουλα), Μπρασόβ, Φιλιππούπολη, Σαντάνσκι

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06:30΄ για τον συνοριακό σταθμό 
του Προμαχώνα. Διέλευση των συνόρων και συνεχίζουμε τη 
διαδρομή μας για Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Σόφια - Βελίκο Τίρνοβο - Βουκουρέστι
Σύντομη περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας και 
αναχώρηση για Βουκουρέστι. Σημαντικός σταθμός στη 
διαδρομή μας, το Βελίκο Τίρνοβο, μια πόλη της βορειοκεντρικής 
Βουλγαρίας. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού Γιάντρα, είναι 
γνωστή ως η ιστορική πρωτεύουσα της δεύτερης Βουλγαρικής 
αυτοκρατορίας. Αναφέρεται συχνά ως "η πόλη των τσάρων" 
και προσελκύει πολλούς επισκέπτες χάρη στη μοναδική της 
αρχιτεκτονική. Έως το 1965 το όνομα της πόλης ήταν Τάρνοβο 
και μέχρι σήμερα η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται από 
πολλούς. Με ενδιάμεση στάση θα φθάσουμε το βράδυ στην 
πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το πανέμορφο Βουκουρέστι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Βουκουρέστι, Ξενάγηση 
Πρωινή πανοραμική ξενάγηση στο άλλοτε "Μικρό Παρίσι" ή 
"το Παρίσι της Ανατολικής Ευρώπης", με τις δεντροφυτεμένες 
λεωφόρους και τα κομψά κτίρια της μπελ επόκ. θα δούμε το 
"Παλάτι της Άνοιξης" - το πολυτελέστατο ανάκτορο στο οποίο 
διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου - το μοναδικό στο είδος 
του Μουσείο του Χωριού, καθώς και το Palatul Parlamentului 
- πρώην "Σπίτι του Λαού" και νυν Κοινοβούλιο, κτισμένο από 
τον Τσαουσέσκου (το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο κτίριο 
στον κόσμο, μετά το Πεντάγωνο των ΗΠΑ). θα δούμε επίσης 
το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, 
την Αψίδα του θριάμβου (εμπνευσμένη από την αντίστοιχη 
στο Παρίσι), το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία 
του Ευαγγελισμού, τον Πύργο της Φωτιάς/Μουσείο του 
Πυροσβέστη και την Στρατιωτική Ακαδημία. Χρόνος ελεύθερος 
για περιπάτους. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βουκουρέστι, Εκδρομή στα Καρπάθια: Σινάια, 
Κάστρο Μπραν (Πύργος Δράκουλα), Μπρασόβ 
Πρωινή αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού 
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα, 
φθάνουμε στην μεσαιωνική ορεινή πόλη-θέρετρο Σινάια, το 
"μαργαριτάρι των Καρπαθίων", όπως επονομάζεται, χάρη 
στην πανέμορφη τοποθεσία της και την πλούσια ιστορία 
της. Επίσκεψη στο ορθόδοξο Μοναστήρι που έκτισε το 
1695 ο Μιχαήλ Καντακουζηνός όταν γύρισε από το Σινά 
και από το οποίο πήρε το όνομά της η πόλη. Συνεχίζουμε 
για το περίφημο Κάστρο Μπραν γνωστό και ως "Πύργος 
του Δράκουλα" ή "Κάστρο του Κόμη Δράκουλα", που 
κτίστηκε τον 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Μετά την επίσκεψή μας αναχωρούμε 
για το Μπρασόβ, μια από τις σημαντικότερες πόλεις της 
Τρανσυλβανίας, μια πόλη μεσαιωνική και συνάμα ζωντανή 
και δυναμική, με τα Καρπάθια Όρη να την περιβάλουν. 
Άφιξη και σύντομη ξενάγηση, όπου θα δούμε την παλιά πόλη 
και την γοτθικού ρυθμού Μαύρη Εκκλησία, την μεγαλύτερη 
της χώρας. Επιστροφή το βράδυ στο Βουκουρέστι. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βουκουρέστι - Φιλιππούπολη
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την ιστορική Φιλιππούπολη, 
τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Βουλγαρίας, στην οποία θα 
φθάσουμε νωρίς το βράδυ. Δείπνο και χρόνος για περίπατο 
γνωριμίας στην φωτισμένη πόλη. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: Φιλιππούπολη - Σαντάνσκι
Σήμερα το πρωί θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια 
της πόλης με τα παλιά αρχοντικά, θα δούμε το σπίτι-μουσείο 
του Κουγιουμτζόγλου, την εκκλησία των Αγίων Κων/νου και 
Ελένης, τους μιναρέδες Ντζουμάγια και ιμαρέτ, το αρχαίο 
Ρωμαϊκό αμφιθέατρο κ.ά. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για το Σαντάνσκι. Άφιξη το βράδυ και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΜΠΡΑΣΟΒ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η  Ο Χ Ρ Ι ∆ Α
Οχρίδα, Στρούγκα, Όσιος Ναούµ, Φαράγγι Ράντικα,

Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόµου, Μαύροβο, Μπίτολα

1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Οχρίδας 
Αναχώρηση στις 06:45΄ από Αθήνα για 
τον συνοριακό σταθμό της Νίκης. Έλεγχος 
ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε μέσω 
της πόλης Μπίτολα (ή Μοναστήρι), για να 
φθάσουμε το απόγευμα στη γραφική λίμνη 
της Οχρίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Οχρίδα, θέρετρο Στρούγκα 
Πρωινή επίσκεψη στην πανέμορφη πόλη της 
Οχρίδας, που βρίσκεται φωλιασμένη στην 
όχθη της ομώνυμης λίμνης. θα περιηγηθούμε 
στα γραφικά στενά πλακόστρωτα δρομάκια, 
θα δούμε τα παλιά αρχοντικά και τις 
βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Κλήμεντα και 
της Αγίας Σοφίας. θα επισκεφθούμε επίσης 
τα μικρομάγαζα με τα είδη λαϊκής τέχνης 
και κεραμικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Γεύμα. Το απόγευμα βόλτα γνωριμίας στην 
πόλη της Στρούγκας, δημοφιλής τουριστικός 
προορισμός που βρίσκεται στη νοτιοδυτική 
περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στην όχθη της 
λίμνης της Οχρίδας. Δείπνο στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Οχρίδα, Όσιος Ναούμ
Μια παραλίμνια διαδρομή μας οδηγεί σήμερα 
στο ωραιότατο βυζαντινό μοναστήρι του 
Όσιου Ναούμ, στη νότια πλευρά της λίμνης, 
με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες. Είναι κτισμένο 
τον 10ο αιώνα, όταν όλη αυτή η περιοχή 
ήταν έδρα Ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γεύμα. Το 
απόγευμα ολοκληρώνουμε τη γνωριμία μας 
με την Οχρίδα, περιδιαβαίνοντας τα στενά 
σοκάκια της πόλης και την όμορφη παραλία ή 
κάνοντας προαιρετικά μια βόλτα με τουριστικό 
πλοιάριο κατά μήκος των όμορφων ακτών της 
λίμνης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06:30΄ για τον 
συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Διέλευση 
των συνόρων και συνεχίζουμε τη διαδρομή 
μας για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη 
Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Σόφια, Ολοήμερη εκδρομή στη 
Φιλιππούπολη
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
μια ολοήμερη εκδρομή στην ιστορική 
Φιλιππούπολη. θα περπατήσουμε στα γραφικά 
σοκάκια της πόλης με τα παλιά αρχοντικά, θα 
δούμε το σπίτι-μουσείο του Κουγιουμτζόγλου, 
την εκκλησία των Αγίων Κων/νου και Ελένης, 
τους μιναρέδες Ντζουμάγια και ιμαρέτ, το αρχαίο 
Ρωμαϊκό αμφιθέατρο κ.ά. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή νωρίς το βράδυ στη Σόφια. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Σόφια, Ξενάγηση, Βίτοσα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης 
στη Σόφια θα δούμε το κτίριο του Κοινοβουλίου, 
το Προεδρικό Μέγαρο, καθώς και την εκκλησία 
του Αλεξάντερ Νέφσκι - σύμβολο της πόλης, 
με τους χάλκινους και χρυσούς θόλους, 
κτισμένη προς τιμήν των Ρώσων στρατιωτών 
που σκοτώθηκαν το 1878, όταν ο Ρωσικός 
στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την 
Οθωμανική κυριαρχία. θα δούμε επίσης την 
Πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου 

Περιλαμβάνονται: • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* • Πλήρης διατροφή (4 πρωινά, 3 γεύματα και 4 δείπνα) • 
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι 
αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* στη Σόφια 
και 3*sup στο Σαντάνσκι • Ημιδιατροφή (4 πρωινά, 3 δείπνα, 1 γεύμα) • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις με σύγχρονα 
πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 
έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • 
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 22/12, 2/1, 23/2,
9,23/3 - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 245
3ο άτοµο έως 12 ετών 220
Μονόκλινο 345

Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της 
εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya 
Bashi και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής 
με τον θεόρατο θόλο της. Λίγο αργότερα θα 
επισκεφθούμε τον λόφο Βίτοσα. Γεύμα και 
χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης ή στην 
λεωφόρο Βίτοσα για να απολαύσετε τον καφέ 
σας. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Σόφια - Μονή Ρίλλας - Σαντάνσκι
Πρωινή αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι 
της Ρίλλας και το μουσείο του με τα ανεκτίμητα 
θρησκευτικά κειμήλια. Μετά την επίσκεψή 
μας συνεχίζουμε για το Σαντάνσκι. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος 
για γνωριμία με την πανέμορφη λουτρόπολη, 
που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού 
Σαντάνσκα Μπίστριτσα και έχει πάρει το όνομά 
της από τον Βούλγαρο επαναστάτη Γιάνε 
Σαντάνσκι (1872-1915). Χαρακτηριστικό της 
είναι το μεγάλο δέντρο στην κεντρική πλατεία 
δίπλα στο αρχαίο μαρμάρινο σιντριβάνι. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Σαντάνσκι - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος το πρωί για τους 
τελευταίους περιπάτους και τις αγορές στον 
εμπορικό πεζόδρομο της πόλης. Αναχώρηση 
για τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα 
και μετά τον απαραίτητο έλεγχο, συνεχίζουμε 
με ενδιάμεσες στάσεις για την Αθήνα, όπου 
φθάνουμε το βράδυ.

Σημειώσεις: Είναι πιθανόν το πρόγραμμα να 
εκτελεστεί αντίστροφα και η διανυκτέρευση στο 
Σαντάνσκι να γίνει την 1η μέρα και όχι την 4η. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

4η μέρα: Οχρίδα, Φαράγγι Ράντικα, Μαύροβο
Μια πολύ όμορφη περιοχή θα ξετυλιχθεί 
σήμερα μπροστά μας, καθώς θα διασχίζουμε 
το μεγάλο φαράγγι Ράντικα, δίπλα στον 
ποταμό Ντριμ, όπου η φύση κάνει πολύ 
έντονη την παρουσία της σε μια πανδαισία 
χρωμάτων. Μέσω Ντέμπαρ/Δίβρης φθάνουμε 
στη μονή του Αγίου ιωάννη του Προδρόμου. 
Επίσκεψη και συνεχίζουμε για το Μαύροβο, 
που βρίσκεται στις όχθες της ομώνυμης 
λίμνης. Σχετική παραμονή και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο το μεσημέρι για γεύμα και 
ξεκούραση. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος 
για βόλτες στα πλακόστρωτα σοκάκια. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Οχρίδα - Μπίτολα/Μοναστήρι - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την Μπίτολα (ή 
Μοναστήρι), μια από τις αρχαιότερες πόλεις 
στην επικράτεια της πΓΔΜ, που είχε ιδρυθεί ως 
Ηράκλεια Λυγκηστίς στα μέσα του 4ου αιώνα 
π.Χ. από τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας. 
Λίγος χρόνος για να γνωρίσουμε την πόλη και 
στη συνέχεια μέσω του συνοριακού σταθμού 
της Νίκης και με ενδιάμεσες στάσεις, φθάνουμε 
το βράδυ στην Αθήνα.

Σημειώσεις: * Το δείπνο στις 24/12/2018 είναι 
εορταστικό με μουσική, χωρίς επιβάρυνση 
* Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 
χωρίς να παραλειφθεί κάτι.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Σόφια, Φιλιππούπολη, Μονή Ρίλλας, Σαντάνσκι

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Αναχ.: 22,29*/12, 2/1, 23/2,
9,23/3 - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο *29/12
∆ίκλινο 245 295
3ο άτ. έως 12 ετ. 220 255
Μονόκλινο 345 420

ΣΟΦΙΑ
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Νις, Κράλιεβο, Μονή Ζίτσας, Τόπολα, Βελιγράδι, Εθνικό Πάρκο Φρούσκα Γκόρα, Μοναστήρια Χόποβο και Κρούσεντολ,
Σρέµσκι Καρλόβτσι, Νόβισαντ, Μοναστήρια Μανάσιγια και Ραβάνιτσα, Σκόπια
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ΜΑΝΑΣΙΓΙΑ

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΣΕΡΒΙΑ

5η μέρα: Βελιγράδι - Μοναστήρια Μανάσιγια και Ραβάνιτσα - 
Σκόπια 
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε την κοιλάδα του Μοράβα με τα 
καστρομονάστηρα Μανάσιγια και Ραβάνιτσα. Κτισμένα στα τέλη 
του 14ου - αρχές 15ου αιώνα, περιβάλλονται από εντυπωσιακά 
τείχη με πύργους και αποτελούν την κορυφαία έκφραση της Σχολής 
Μοράβα και το κύκνειο άσμα της Βυζαντινής τέχνης στη Σερβία. 
Μετά την επίσκεψή μας, συνεχίζουμε για τα Σκόπια. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για τον συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχί-
ζουμε με ενδιάμεσες στάσεις για την Αθήνα. Άφιξη νωρίς το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: • 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*plus, 4* 
• Ημιδιατροφή (5 πρωινά, 5 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
με πολυτελές πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά 
στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 22/12, 2,26/1, 23/2, 9,23/3 - 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 325
3ο άτοµο έως 12 ετών 290
Μονόκλινο 440

1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:30΄ από Αθήνα για τον συνοριακό σταθμό των 
Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε για την 
περιοχή της Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Νις - Κράλιεβο - Μονή Ζίτσας - Τόπολα - Βελιγράδι
Σύντομη περιήγηση στην τρίτη σε πληθυσμό πόλη της Σερβίας και 
αναχώρηση για την περιοχή του Κράλιεβο και το μοναστήρι της 
Ζίτσας (Zica), που βρίσκεται στην είσοδο του φαραγγιού ιμπάρ, 
στην κεντρική Σερβία. Ήταν η πρώτη έδρα της Αρχιεπισκοπής 
της χώρας. ιδρύθηκε από τον βασιλιά Στέφανο Νεμάνιτ (Στέφανος 
ο Πρωτοστεφής), ο οποίος έχρισε τον αδελφό του Άγιο Σάββα 
πρώτο Πατριάρχη της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας το 1219. 
Το μοναστήρι υπέστη πολλές καταστροφές κατά τη διάρκεια των 
χρόνων, γι΄ αυτό και έγιναν πολλαπλές ανακαινίσεις μέχρι να 
λάβει τη σημερινή του μορφή. Λίγο αργότερα θα έχουμε στάση 
γνωριμίας με το Κράλιεβο, πριν συνεχίσουμε για την Τόπολα, 
πόλη κτισμένη στην καρδιά των μεγάλων σέρβικων αμπελώνων, 
γνωστή για την παραγωγή κρασιού και κέντρο ιστορικών 
γεγονότων κατά τη διάρκεια του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα. Εδώ 
εκλέχθηκε αρχηγός της πρώτης Σερβικής επανάστασης κατά της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας (1804-1813), ο εθνικός ήρωας της 
χώρας Καραγιώργης Σερβίας. Στον λόφο Όπλενακ με τη μοναδική 
θέα στην περιοχή, θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά και νωπογραφίες, καθώς και το 
μαυσωλείο της Σέρβικης βασιλικής οικογένειας. Νωρίς το βράδυ 
θα καταλήξουμε στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το πανέμορφο 
Βελιγράδι. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Βελιγράδι, Ξενάγηση 
Η πρωινή μας περιήγηση στο Βελιγράδι θα ξεκινήσει από το 
φρούριο Κάλεμεγκνταν, σήμα κατατεθέν της πόλης, κτισμένο στη 
συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβου, με μοναδική θέα προς 
το Νέο Βελιγράδι και το Ζέμουν. θα δούμε από μακριά τον Πύργο 
Νεμπόισα (Kula Nebojša), που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου 
του Ρήγα Φεραίου. θα περπατήσουμε προς την Μητρόπολη του 
Βελιγραδίου, περνώντας από το άκρο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, 
αγαπημένος πεζόδρομος ντόπιων και επισκεπτών με εντυπωσιακά 

κτίρια του 19ου αιώνα, που τώρα στεγάζουν μοντέρνα εμπορικά 
μαγαζιά, κομψά καφέ και εστιατόρια. θα συνεχίσουμε προς το 
Νέο Βελιγράδι, αφού περάσουμε τη γέφυρα Μπράνκο στον ποταμό 
Σάββα, που χωρίζει την Παλιά από τη Νέα πόλη. Αφού δούμε το 
μοντέρνο Βελιγράδι, θα περάσουμε από τη νέα γέφυρα Άντα, για 
να γνωρίσουμε ένα από τα πολλά γνωστά πάρκα του Βελιγραδίου, 
το Τόπσιντερ. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε προς τις 
αριστοκρατικές περιοχές του Βελιγραδίου για να επισκεφθούμε το 
"σπίτι των λουλουδιών", το μαυσωλείο του Τίτο και θα συνεχίσουμε 
για τον ναό του Αγίου Σάββα, μία από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες 
εκκλησίες του κόσμου. Η περιήγησή μας τελειώνει με την πλατεία 
Σλάβια, για να δούμε τα βομβαρδισμένα κτίρια από τον τελευταίο 
πόλεμο, το κτίριο της Κυβέρνησης, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο 
και την πλατεία της Δημοκρατίας. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους 
ή για μια προαιρετική μίνι κρουαζιέρα στον Δούναβη (καιρού 
επιτρέποντος). Η περιοχή Σκαντάρλια αποτελεί μια πολύ καλή 
πρόταση για τη βραδινή σας διασκέδαση. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Βελιγράδι, Εθνικό Πάρκο Φρούσκα Γκόρα, Μοναστήρια 
Χόποβο και Κρούσεντολ, Σρέμσκι Καρλόβτσι, Νόβισαντ 
Μια πολύ όμορφη εκδρομή στην βόρεια Σερβική επαρχία της 
Βοϊβοντίνας και τον Εθνικό Δρυμό Φρούσκα Γκόρα ξεκινά. Η μήκους 
80 χιλιομέτρων χαμηλή οροσειρά της Φρούσκα Γκόρα, η οποία 
αναπτύσσεται σε παράλληλη διάταξη με τον ρου του Δούναβη, 
αποτελεί τη μοναδική φυσική παρένθεση στην απέραντη πεδιάδα 
της Βοϊβοντίνας. Το βουνό φθάνει στο ψηλότερο σημείο του μόλις 
τα 539 μέτρα. Φιδίσιες διαδρομές ανάμεσα σε δασωμένους λόφους 
με οργιαστική βλάστηση, πολύτιμη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, 
οινοποιεία, ήρεμα χωριουδάκια και μοναστήρια της περιόδου 15ου 
- 18ου αιώνα, όπως το Χόποβο και το Κρούσεντολ τα οποία θα 
επισκεφθούμε, συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικό. θα γνωρίσουμε τη 
μικρή πόλη Σρέμσκι Καρλόβτσι με το Πατριαρχείο, την Σέρβικη 
ορθόδοξη εκκλησία και το Νομαρχιακό μουσείο. Συνεχίζουμε για 
τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας και πρωτεύουσα της 
Βοϊβοντίνας, το Νόβισαντ, το άψογα διατηρημένο ιστορικό κέντρο 
του οποίου, κοσμούν κτίρια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών. 
Επίσκεψη στην πόλη, ελεύθερος χρόνος και επιστροφή νωρίς το 
βράδυ στο Βελιγράδι. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ & ΕΛΛΗΝΑ ΣΥΝΟ∆Ο12 ηµέρες Γιορτές στα Κανάρια Νησιά
µε το Norwegian Spirit της Norwegian Cruise Line
Αναχ.: 2, 23/12 13/1 3, 24/2 & 17/3

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία - 18.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -
3η ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ, Μαρόκο 08.00 18.00
4η ΕΝ ΠΛΩ - -
5η ΑΡΕΣΙΦΕ, Λανζαρότε 08.00 18.00
6η ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ,

Γκραν Κανάρια 08.00 18.00
7η ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ, Τενερίφη 08.00 16.00
8η ΦΟΥΝΤΣΑΛ, Μαδέιρα 08.00 16.00
9η ΕΝ ΠΛΩ - -
10η ΓΡΑΝΑ∆Α, Ισπανία 07.00 17.00
11η ΑΛΙΚΑΝΤΕ, Ισπανία 08.00 15.00
12η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία 05.00 -

Εσωτερική καµπίνα από 1.499€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 1.629€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

8 ηµέρες Ντουµπάι & Ην. Αραβ. Εµιράτα
µε το MSC Splendida της MSC Cruises

Αναχ.: 15,22/12 5,12,26/1 2,16,23/2 & 9,16/3
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΝΤΟΥΜΠΑΪ,
Ην. Αρ. Εµιράτα - 23.00

2η ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ,
Ην. Αρ. Εµιράτα 05.00 23.00

3η ΝΗΣΙ ΓΙΑΣ,
Ην. Αραβ. Εµιράτα 09.00 17.00

4η ΕΝ ΠΛΩ - -
5η ΜΟΥΣΚΑΤ, Οµάν 08.00 18.00
6η ΚΑΣΣΑΜΠ, Οµάν 09.00 18.00

7η ΝΤΟΥΜΠΑΪ,
Ην. Αρ. Εµιράτα 09.00 διαν/ση

8η ΝΤΟΥΜΠΑΪ,
Ην. Αρ. Εµιράτα αποβίβαση -

Εσωτερική καµπίνα από 299€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 449€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 130€ κατ’ άτοµο

8 ηµέρες ∆αλµατικές ακτές & Βενετία
µε το Costa Luminosa της Costa Cruises
Αναχ.: κάθε Τρίτη από 9/10 έως 11/12

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 17.00
2η ΚΑΤΑΚΟΛΟ 08.00 14.00
3η ΚΟΤΟΡ, Μαυροβούνιο 14.00 21.00
4η ΣΠΛΙΤ, Κροατία 09.00 17.00
5η ΒΕΝΕΤΙΑ, Ιταλία 09.00 17.00
6η ΜΠΑΡΙ, Ιταλία 14.00 20.00
7η ΕΝ ΠΛΩ - -
8η ΠΕΙΡΑΙΑΣ 08.00 -

Εσωτερική καµπίνα από 449€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 549€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 150€ κατ’ άτοµο

8 ηµέρες Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά στη Μεσόγειο
µε το Costa Diadema της Costa Cruises

Αναχ.: 22/12 & 29/12
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΣΑΒΟΝΑ, Ιταλία - 17.00
2η ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Γαλλία 08.00 17.00
3η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία 09.00 19.00
4η ΕΝ ΠΛΩ - -
5η ΠΑΛΕΡΜΟ, Σικελία 08.00 16.00
6η ΝΑΠΟΛΗ, Ιταλία 08.00 18.00
7η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώµη 09.00 19.00
8η ΣΑΒΟΝΑ, Ιταλία 08.00 -

Εσωτερική καµπίνα από 849€ * κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 999€ * κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη & φόροι αεροδροµίου 250€ κατ’ άτοµο
* Περιλαµβάνονται αερ.εισιτήρια & µεταφορές από / προς 
αεροδρόµιο & πλοίο

8 ηµέρες Αδριατική & Αιγαίο από Ηράκλειο
µε το MSC Lirica της MSC Cruises

Αναχ.: κάθε Τρίτη έως 23/10
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 14.00
2η ΚΕΡΚΥΡΑ 13.00 19.30
3η ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, Κροατία 07.00 13.30
4η ΒΕΝΕΤΙΑ, Ιταλία 08.30 18.00
5η ΜΠΑΡΙ, Ιταλία 13.00 19.00
6η ΕΝ ΠΛΩ - -
7η ΜΥΚΟΝΟΣ 09.00 22.00
8η ΗΡΑΚΛΕΙΟ 08.30 -

Εσωτερική καµπίνα από 499€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 789€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 130€ κατ’ άτοµο

8 ηµέρες ∆υτική Μεσόγειος
µε το MSC Meraviglia της MSC Cruises

Αναχ.: κάθε Σάββατο από 17/11 έως 30/3
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία - 18.00
2η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώµη 08.00 18.00
3η ΠΑΛΕΡΜΟ, Σικελία 10.00 17.00
4η ΒΑΛΕΤΑ, Μάλτα 10.00 18.00
5η ΕΝ ΠΛΩ - -
6η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία 09.00 18.00
7η ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Γαλλία 08.00 17.00
8η ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία 08.00 -

Εσωτερική καµπίνα από 279€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 379€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 130€ κατ’ άτοµο

ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΝ ΠΛΩ…

Στις τιµές περιλαµβάνονται: Όλα τα γεύµατα και η ψυχαγωγία στο πλοίο
∆εν περιλαµβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια, κατανάλωση ποτών, φιλοδωρήµατα και προαιρετικές εκδροµές
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8 ηµέρες Γιορτές στην Kούβα
µε το MSC Armonia της MSC Cruises

Αναχ.: 13,27/10 10,24/11 &
κάθε Σάββατο από 1/12 έως 16/3

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η ΑΒΑΝΑ, Κούβα επιβίβαση -
2η ΑΒΑΝΑ, Κούβα - -
3η ΑΒΑΝΑ, Κούβα - 18.00
4η EN ΠΛΩ - -

5η ΜΟΝΤΕΓΚΟ ΜΠΕΪ, 
Τζαµάικα 08.00 19.00

6η ΤΖΟΡΤΖΤΑΟΥΝ,
Νήσοι Κέυµαν 08.00 15.00

7η ΚΟΖΟΥΜΕΛ, Μεξικό 10.00 18.30
8η ΑΒΑΝΑ, Κούβα 13.30 -

Εσωτερική καµπίνα από 279€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 509€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 130€ κατ’ άτοµο

8 ηµέρες Ανατολική Καραϊβική
  µε το Harmony of the seas της Royal Caribbean

Αναχ.: 6,27/10 25/11 9,23/12
6,20/1 3,17/2 & 3,17/3

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΦΟΡΤ ΛΟΤΕΡΝΤΕΪΛ, 
Φλόριντα - 16.30

2η-3η ΕΝ ΠΛΩ - -

4η ΦΙΛΙΠΣΜΠΟΥΡΓΚ, Σεντ 
Μάρτεν 08.00 17.00

5η ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ,
Πουέρτο Ρίκο 07.00 14.00

6η ΛΑΜΠΑΝΤΗ, Αϊτή 09.30 18.00
7η ΕΝ ΠΛΩ - -

8η ΦΟΡΤ ΛΟΤΕΡΝΤΕΪΛ, 
Φλόριντα 06.15 -

Εσωτερική καµπίνα από 532€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 623€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 81€ κατ’ άτοµο

8 ηµέρες ∆υτική Καραϊβική
µε το MSC Seaside της MSC Cruises

Αναχ.: 8,22/9 6, 20/10 3/11 
15,29/12 23/2 & 23/3

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η ΜΑΪΑΜΙ, ΗΠΑ 19.00 18.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -
3η ΟΤΣΟ ΡΙΟΣ, Τζαµάικα 09.00 17.00

4η ΤΖΟΡΤΖ ΤΑΟΥΝ,
Νήσοι Κέυµαν 08.00 16.00

5η ΚΟΖΟΥΜΕΛ, Μεξικό 10.00 18.00
6η ΕΝ ΠΛΩ - -
7η ΝΑΣΣΑΟΥ, Μπαχάµες 09.00 16.00
8η ΜΑΪΑΜΙ, ΗΠΑ 07.00 -

Εσωτερική καµπίνα από 329€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 479€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 190€ κατ’ άτοµο

Στις τιµές περιλαµβάνονται: Όλα τα γεύµατα και η ψυχαγωγία στο πλοίο
∆εν περιλαµβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια, κατανάλωση ποτών, φιλοδωρήµατα και προαιρετικές εκδροµές

4 ηµέρες Παρίσι & Μπριζ
µε το Indipendence of the seas της Royal Caribbean

Αναχ.: 25/10
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ, Λονδίνο - 16.30
2η ΜΠΡΙΖ, Βέλγιο 07.00 16.00
3η ΧΑΒΡΗ, Παρίσι 07.00 21.00
4η ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ, Λονδίνο 05.30 -

Εσωτερική καµπίνα από 545€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 587€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 57€ κατ’ άτοµο

13 ηµέρες Κανάρια Νησιά
µε το MSC Sinfonia της MSC Cruises
Αναχ.: 13/11 5, 27/12 28/1 & 2/3

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία - 17.00
2η ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Γαλλία 08.00 18.00
3η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία 09.00 18.00
4η ΕΝ ΠΛΩ - -
5η ΕΝ ΠΛΩ - -
6η ΦΟΥΝΤΣΑΛ, Μαδέιρα 08.00 16.00
7η ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ, Τενερίφη 09.00 16.00
8η ΕΝ ΠΛΩ - -
9η ΤΑΓΓΕΡΗ, Μαρόκο 08.00 14.00
10η ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ, Ισπανία 09.00 18.00
11η ΕΝ ΠΛΩ - -
12η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώµη 09.00 19.00
13η ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία 09.00 -

Εσωτερική καµπίνα από 579€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 799€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 160€ κατ’ άτοµο

15 ηµέρες Ντουµπάι & Ινδία
µε το MSC Lirica της MSC Cruises

Αναχ.: 22/12 & 1/3
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η NTOYMΠΑΪ,
Ην. Αραβ. Εµιράτα - 22.00

2η ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ,
Ην. Αραβ. Εµιράτα 07.00 21.00

3η ΕΝ ΠΛΩ - -
4η ΜΟΥΣΚΑΤ, Οµάν 07.00 17.00

5η-6η ΕΝ ΠΛΩ - -
7η ΝΕΟ ΜΑΝΓΚΑΛΟΡ, Ινδία 08.00 18.00
8η ΓΚΟΑ, Ινδία 08.00 16.00
9η ΜΟΥΜΠΑΪ, Ινδία 08.00 -
10η ΜΟΥΜΠΑΪ, Ινδία - 17.00

11η-12η ΕΝ ΠΛΩ - -

13η ΚΟΡ ΑΛ ΦΑΚΑΝ,
Ην. Αραβ. Εµιράτα 08.00 18.00

14η ΝΤΟΥΜΠΑΪ,
Ην. Αραβ. Εµιράτα 09.00 διαν/ση

15η ΝΤΟΥΜΠΑΪ,
Ην. Αραβ. Εµιράτα αποβίβαση -

Εσωτερική καµπίνα από 849€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 1169€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 190€ κατ’ άτοµο
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ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΝ ΠΛΩ…

11 ηµέρες Νοτιοανατολική Ασία
µε τα Sapphire & Diamond Princess της Princess Cruises

Αναχ.: 8/12 & 19/12
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - 16.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -

3η ΚΟΤΑ ΚΙΝΑΜΠΑΛΟΥ, 
Μαλαισία 12.00 20.00

4η ΕΝ ΠΛΩ - -
5η ΝΑ ΤΡΑΝΓΚ, Βιετνάµ 07.00 16.00
6η ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ ΣΙΤΙ, 

Βιετνάµ 07.00 18.00
7η ΕΝ ΠΛΩ - -
8η ΜΠΑΓΚΟΝΓΚ, Ταϊλάνδη 07.00 19.00
9η ΚΟ ΣΑΜΟΥΪ, Ταϊλάνδη 08.00 17.00
10η ΕΝ ΠΛΩ - -
11η ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 07.00 -

Εσωτερική καµπίνα από 759€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 811€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 112€ κατ’ άτοµο

8 ηµέρες Χαβάη
µε το Pride of America της Norwegian Cruise Line

Αναχ.: 28/12
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ, Οάχου - 19.00
2η ΚΑΧΟΥΛΟΥΪ, Μάουι 08.00 -
3η ΚΑΧΟΥΛΟΥΪ, Μάουι - 18.00
4η ΧΙΛΟ, Χαβάη 08.00 18.00
5η ΚΟΝΑ, Χαβάη 07.00 17.30

6η ΝΑΓΟΥΪΛΙΓΟΥΪΛΙ, 
Καουάι

10.00 -

7η ΝΑΓΟΥΪΛΙΓΟΥΪΛΙ, 
Καουάι - 14.00

8η ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ, Οάχου 07.00 -
Εσωτερική καµπίνα από 1819€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 1979€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

8 ηµέρες Αυστραλία & Τασµανία
µε το Sun Princess της Princess Cruises

Αναχ.: 16/12
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΣΥ∆ΝΕΪ, Αυστραλία - 16.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -
3η ΧΟΜΠΑΡΤ, Τασµανία 08.00 02.00

4η ΠΟΡΤ ΑΡΘΟΥΡ, 
Τασµανία 07.00 16.00

5η ΜΠΕΡΝΙ, Τασµανία 08.00 17.00

6η ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, 
Αυστραλία

08.00 18.00

7η ΕΝ ΠΛΩ - -
8η ΣΥ∆ΝΕΪ, Αυστραλία 07.00 -

Εσωτερική καµπίνα από 615€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 759€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 108€ κατ’ άτοµο

12 ηµέρες Νότιος Αµερική & καρναβάλι στο Ρίο
µε το Celebrity Eclipse της Celebrity Cruises

Αναχ.: 27/2
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, 
Αργεντινή - 17.00

2η ΜΟΝΤΕΒΙ∆ΕΟ, 
Ουρουγουάη 08.00 17.00

3η-4η ΕΝ ΠΛΩ - -

5η-7η ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ, 
Βραζιλία 08.00 17.00

8η ΜΠΟΥΖΙΟΣ, Βραζιλία 08.00 16.00
9η ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ, Βραζιλία 09.00 19.00

10η-11η ΕΝ ΠΛΩ - -

12η ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, 
Αργεντινή 05.00 -

Εσωτερική καµπίνα από 1169€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 1429€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 282€ κατ’ άτοµο

15 ηµέρες Ανταρκτική
µε το Celebrity Eclipse της Celebrity Cruises

Αναχ.: 20/1 & 3/2
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, 
Αργεντινή - 17.00

2η-4η ΕΝ ΠΛΩ - -

5η ΟΥΣΟΥΑΪΑ, Αργεντινή 09.00 21.00

6η ΚΕΪΠ ΧΟΡΝ, Χιλή 06.00 08.00

7η

∆ΙΩΡΥΓΑ ΣΟΛΑΡΤ 11.00 13.00

ΠΑΡΑΝΤΑΪΣ ΜΠΕΪ, 
Ανταρκτική 14.00 16.00

ΣΤΕΝΟ ΓΚΕΡΛΑΣ, 
Ανταρκτική 17.00 19.00

8η ΝΗΣΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤ, 
Ανταρκτική 14.00 18.00

9η ΕΝ ΠΛΩ - -

10η ΠΟΡΤ ΣΤΑΝΛΕΪ,
Νησιά Φόκλαντ 08.00 17.00

11η ΕΝ ΠΛΩ - -

12η ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΑΝΤΡΥΝ, 
Αργεντινή 07.00 16.30

13η ΕΝ ΠΛΩ - -

14η ΜΟΝΤΕΒΙ∆ΕΟ, 
Ουρουγουάη 09.00 17.00

15η ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, 
Αργεντινή 05.00 -

Εσωτερική καµπίνα από 2289€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 2479€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 291€ κατ’ άτοµο

8 ηµέρες Μεξικανική Ριβιέρα 
µε το Ruby Princess της Princess Cruises

Αναχ.: κάθε Σάββατο από 27/10 έως 30/3
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, 
Καλιφόρνια - 16.00

2η ΕΝ ΠΛΩ - -

3η ΚΑΜΠΟ ΣΑΝ ΛΟΥΚΑΣ, 
Μεξικό 11.00 20.00

4η ΜΑΖΑΤΛΑΝ, Μεξικό 08.00 18.00

5η ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑ, 
Μεξικό 07.00 18.00

6η ΕΝ ΠΛΩ - -
7η ΕΝ ΠΛΩ - -

8η ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, 
Καλιφόρνια 06.15 -

Εσωτερική καµπίνα από 492€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 568€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 105€ κατ’ άτοµο

Στις τιµές περιλαµβάνονται: Όλα τα γεύµατα και η ψυχαγωγία στο πλοίο
∆εν περιλαµβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια, κατανάλωση ποτών, φιλοδωρήµατα και προαιρετικές εκδροµές
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8 ηµέρες Πρωτοχρονιά στον Ποταµό Ρήνο
µε το Amadeus Silver II της Luftner Cruises

Αναχ.: 28/12
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία - 17.00

2η ΡΟΥΝΤΕΣΧΑΪΜ, Γερµανία 08.00 12.30
ΜΕΪΝΤΖ, Γερµανία 15.00 18.00

3η ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, Γαλλία 12.00 18.00 
4η ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Ελβετία 08.00 -
5η ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Ελβετία - 09.00

6η ΣΠΕΓΙΕΡ, Γερµανία 02.00 12.00
ΜΑΝΧΑΪΜ, Γερµανία 14.00 23.45

7η OΜΠΕΡΒΕΣΕΛ, Γερµανία 07.00 11.30
ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ, Γερµανία 14.00 22.00

8η ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία 03.00 -
Εξωτερική καµπίνα από 1.239€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

8 ηµέρες Πρωτοχρονιά στον Ποταµό ∆ούναβη
µε το Amadeus Queen της Luftner Cruises

Αναχ.: 29/12
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία - 18.00
2η ΒΙΕΝΝΗ, Αυστρία 13.00 19.00

3η ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ, 
Ουγγαρία 12.00 -

4η ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ, 
Ουγγαρία - 13.00

5η ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ, 
Σλοβακία 08.00 18.00

6η ΜΕΛΚ & ΕΜΜΕΡΣΝΤΟΡΦ, 
Αυστρία 12.00 17.30

7η ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία 09.30 -
Εξωτερική καµπίνα από 1.179€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

Στις τιµές περιλαµβάνονται: Όλα τα γεύµατα και η ψυχαγωγία στο πλοίο
∆εν περιλαµβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια, κατανάλωση ποτών, φιλοδωρήµατα και προαιρετικές εκδροµές

7 ηµέρες Χριστούγεννα στον Ποταµό ∆ούναβη
µε το Amadeus Queen της Luftner Cruises

Αναχ.: 22/12
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία επιβίβαση -

2η ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία - 10.30
ΛΙΝΤΖ, Αυστρία 17.30 20.00

3η
ΜΕΛΚ & ΕΜΜΕΡΣΝΤΟΡΦ, 

Αυστρία 06.00 13.00

ΝΤΑΡΝΣΤΕΪΝ, Αυστρία 15.00 02.00
4η ΒΙΕΝΝΗ, Αυστρία 08.00 03.00
5η ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ, Σλοβακία 08.00 24.00
6η ΛΙΝΤΖ, Αυστρία 13.30 22.00
7η ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία 08.00 -

Εξωτερική καµπίνα από 929€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

7 ηµέρες Χριστούγεννα στον Ποταµό Ρήνο
 µε το Amadeus Silver II της Luftner Cruises

Αναχ.: 22/12
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία - 22.00
2η ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ, Γερµανία 08.00 12.00
3η ΣΠΕΓΙΕΡ, Γερµανία 06.00 01.30
4η ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, Γαλλία 12.30 22.00
5η ΜΕΪΝΤΖ, Γερµανία 12.00 22.00
6η ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία 08.00 διαν/ση
7η ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία αποβίβαση -

Εξωτερική καµπίνα από 979€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

4 ηµέρες Μπαχάµες
µε το Enchantment of the seas της Royal Caribbean
Αναχ.: κάθε Παρασκευή από 5/10 έως 29/3
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΜΑΪΑΜΙ, Φλόριντα - 17.00
2η ΚΟΚΟΚΕΪ, Μπαχάµες 07.00 17.00
3η ΝΑΣΣΑΟΥ, Μπαχάµες 08.00 17.00
4η ΜΑΪΑΜΙ, Φλόριντα 07.00 -

Εσωτερική καµπίνα από 2440€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 265€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 69€ κατ’ άτοµο

8 ηµέρες ∆υτική Καραϊβική
  µε το Regal Princess της Princess Cruises

Αναχ.: 18/11 2,16,30/12 13,27/1
10,24/2 & 10,24/3

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΦΟΡΤ ΛΟΤΕΡΝΤΕΪΛ, 
Φλόριντα - 16.00

2η ΠΡΙΝΣΕΣ ΚΕΪΣ, 
Μπαχάµες 09.00 17.00

3η ΕΝ ΠΛΩ - -
4η ΦΑΛΜΟΥΘ, Τζαµάικα 08.00 17.00

5η ΓΚΡΑΝ ΚΕΫΜΑΝ, 
Νήσοι Κέυµαν 07.00 16.00

6η ΚΟΖΟΥΜΕΛ, Μεξικό 10.00 22.00
7η ΕΝ ΠΛΩ - -

8η ΦΟΡΤ ΛΟΤΕΡΝΤΕΪΛ, 
Φλόριντα 06.00 -

Εσωτερική καµπίνα από 519€ κατ’ άτοµο 
Εξωτερική καµπίνα από 687€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 116€ κατ’ άτοµο
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Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

Κ Α Ρ Ν Α Β Α Λ Ι  Β Ε Ν Ε Τ Ι Α Σ Κ Α Ρ Ν Α Β Α Λ Ι  Ν Ι Κ Α Ι Α Σ
1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Βερόνα - Βενετία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
AEGEAN για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, 
το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση 
της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της ιταλίας, 
τον Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), την περίφημη 
σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, 
το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου και 
το μουσείο του. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για την ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων 
εραστών του Σαίξπηρ. Εδώ, θα θαυμάσουμε 
την Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε 
Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται από 
άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια 
το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό 
μπαλκόνι της ιουλιέτας. Αργά το απόγευμα 
θα συνεχίσουμε για την πόλη των Δόγηδων, 
την ανεπανάληπτη Βενετία. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο RUSSOTT 4* (www.russotthotels.com) 
στην περιοχή του Μέστρε. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βενετία, Ξενάγηση πόλης
Πρωινή περιήγηση στην Γαληνοτάτη, όπως 
ονομαζόταν η Βενετία κατά την περίοδο της 
κυριαρχίας της. θα γνωρίσουμε την πόλη με τα 
118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες, 
την πατρίδα του Καζανόβα και του ταξιδευτή 
Μάρκο Πόλο, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται 
στον 5ο αιώνα. Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ΄ 
όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για την φημισμένη 
Πιάτσα Σαν Μάρκο (Πλατεία Αγίου Μάρκου), 
το "ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης" κατά τον 
Ναπολέοντα. Εκεί, θα δούμε την ομώνυμη 
εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το παλάτι των 
Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές 
φυλακές, την περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών 
κ.ά. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα έργο τέχνης και τα 
κτίριά της σε βενετσιάνικο γοτθικό ρυθμό θα σας 
αφήσουν άφωνους.

3η μέρα: Βενετία, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για να περιπλανηθείτε με τις 
γόνδολες στα κανάλια της πόλης, να απολαύσετε 
τον καφέ σας ή ένα κοκτέιλ Μπελίνι, το εθνικό 
ποτό του Βένετο, στο πασίγνωστο Φλοριάν στην 
πλατεία του Αγίου Μάρκου και φυσικά να δείτε και 
να θαυμάσετε τις περίφημες βενετσιάνικες μάσκες!
4η μέρα: Καρναβάλι Βενετίας, Grand Finale, 
Πυροτεχνήματα!
Η πρωτεύουσα του πιο φημισμένου καρναβαλιού 
παγκοσμίως μας περιμένει και σήμερα 
μασκαρεμένη. Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στο 
GRAND FINALE του καρναβαλιού. θα βρεθούμε 
στην καρδιά της πόλης, όπου πλήθος διαφορετικών 
εκδηλώσεων θα μας χαρίσουν υπέροχες στιγμές. 
Χαρείτε στην φαντασμαγορικά στολισμένη 
κεντρική πλατεία, την εύθυμη ατμόσφαιρα και τους 
υπέροχα και πολύ προσεγμένα μεταμφιεσμένους, 
που κινούνται στα γραφικά σοκάκια της πόλης.
5η μέρα: Βενετία - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής στην 
Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Το τετραήμερο 
πρόγραμμα πραγματοποιείται με πτήσεις της 
ALITALIA για Βενετία με ενδιάμεσο σταθμό 
(ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα). Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Νίκαια 
(Προαιρετική βραδινή επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
SWISS INTERNATIONAL μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για τη γιορτινή Νίκαια. Φθάνοντας 
θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την 
Παλιά Πόλη, όπου φιλοξενείται η αγορά των 
λουλουδιών με τα παζάρια της, ο Καθεδρικός 
ναός, το Μέγαρο της Δικαιοσύνης και η Όπερα. 
Συνεχίζουμε με την διάσημη πλατεία Μασενά 
και ολοκληρώνουμε τον περίπατό μας στην οδό 
Ζαν Μεντεσάν, όπου βρίσκεται η Νοτρ Νταμ. 
Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ μας. 
Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο PLAZA 
NICE 4* (www.hotelplazanice.com). Για το βράδυ 
σας προτείνουμε (προαιρετικά, έξοδα ατομικά) 
μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο.
2η μέρα: Νίκαια - Κάννες - Νίκαια, Μεγάλη 
Παρέλαση Αρμάτων
Αναχώρηση για την πόλη των αστέρων του 
σινεμά, τις κοσμοπολίτικες Κάννες. Το γνωστό 
κτίριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, η 
παραλιακή Κρουαζέτ με τους φοίνικες και 
τα πολυτελή ξενοδοχεία, σίγουρα θα σας 
τραβήξουν την προσοχή. Νωρίς το μεσημέρι 
θα επιστρέψουμε στη Νίκαια, όπου στις 14.30΄ 
θα θαυμάσουμε από τις εξέδρες την FLOWER
PARADE, την Μεγάλη Παρέλαση Ανθοστόλιστων 
Αρμάτων. Το βράδυ απολαύστε το ποτό σας 
στη φημισμένη Promenade des Anglais με τους 
πανύψηλους φοίνικες και - γιατί όχι - δοκιμάστε 
την τύχη σας στο ΚΑΖιΝΟ της πόλης.
3η μέρα: Νίκαια, Μεγάλη Παρέλαση Αρμάτων, 
Πυροτεχνήματα!
Άλλη μια γιορτινή αποκριάτικη μέρα στη 
Νίκαια. Στις 21.00΄ CARNIVAL PARADE - 
μια φαντασμαγορική Παρέλαση Αρμάτων 
ολοκληρώνεται με ένα μοναδικό υπερθέαμα 
ΠυΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤωΝ και το κάψιμο του 
Καρνάβαλου.

4η μέρα: Νίκαια - Μουσείο αρωμάτων 
Φραγκονάρ - Μονακό - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση για το μουσείο-εργαστήριο 
αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard). Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το δεύτερο μικρότερο 
κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο του 
Μονακό. θα ανέβουμε στον βράχο και στην 
παλιά πόλη, όπου κυριαρχεί το ωκεανογραφικό 
μουσείο και θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Νικολάου με τους τάφους της οικογένειας 
Γκριμάλντι. Νωρίς το μεσημέρι επιστρέφουμε 
στη Νίκαια για την πτήση της επιστροφής μας 
στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Το πενθήμερο 
πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλη μια ελεύθερη 
μέρα στη Νίκαια. Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΜιΛΑΝΟ/ΒΕΝΕΤιΑ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN και ΑθΗΝΑ-
ΒΕΝΕΤιΑ-ΑθΗΝΑ με ALITALIA • Διαμονή στο ξενοδοχείο RUSSOTT 4* στο Μέστρε ή παρόμοιο • Μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Εισιτήρια για το 
βαπορέτο την 1η και την 4η μέρα • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, check point: 20€/άτομο, φόροι 
πόλεων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα και ότι δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή προτείνεται ως προαιρετικό.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑθΗΝΑ-ΝιΚΑιΑ-ΑθΗΝΑ με SWISS
INTERNATIONAL • Τρεις, τέσσερις Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PLAZA NICE 4* • Μπουφέ πρωινό 
καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου 
μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, εισιτήρια 
αριθμημένων θέσεων-εξέδρες, είσοδοι σε μουσεία και χώρους, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.

Μιλάνο, Βερόνα Ο  Β Α Σ Ι Λ Ι Α Σ  Τ Ο Υ  Σ Ι Ν Ε Μ Α

Αναχ.: 2 Μαρτίου - 4,5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 2-5 Μαρ. ALITALIA 
4 µέρες

2-6 Μαρ. AEGEAN 
5 µέρες

∆ίκλινο 455 495
3ο άτ. έως 12 ετ. 395 445
Μονόκλινο 595 675

Αναχ.: 27, 28 Φεβρουαρίου - 4,5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 28 Φεβ.-3 Μαρ. 
4 µέρες

27 Φεβ.-3 Μαρ. 
5 µέρες

∆ίκλινο 445 495
3ο άτ. έως 12 ετ. 395 445
Μονόκλινο 595 645

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων:
150 € με AEGEAN και 185 € με ALITALIA

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: 185 €

Οι ΤιΜΕΣ ΕιΝΑι  ΕΝΔΕιΚΤιΚΕΣ

ΝΙΚΑΙΑ
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Π Α Ρ Ι Σ Ι ,  D I S N E Y L A N D Λ Ο Ν ∆ Ι Ν Ο
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Ξενάγηση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
BRITISH για Λονδίνο. Άφιξη και περιήγηση 
στην πόλη (Σάουθ Κένσινγκτον/μουσεία 
Φυσικής ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και 
Αλβέρτου, μνημείο πρίγκιπα Αλβέρτου, Ρόγιαλ 
Άλμπερτ Χολ, Νάιτσμπριντζ/ Χάροντς κλπ., 
Park Lane, Marble Arch, Mayfair, ανάκτορα 
Μπάκιγχαμ, Ουέστμινστερ, Κοινοβούλιο, Αβαείο). 
Τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία 
AMBA MARBLE ARCH 4* sup. (www.amba-hotel.
com) στην καρδιά της Oxford Street ή HOLIDAY 
INN REGENTS PARK 4* (www.holidayinn.com) σε 
απόσταση περιπάτου από την Oxford Street. 
2η μέρα: Λονδίνο (Προαιρετικά: Κρουαζιέρα στον 
Τάμεση/Γκρίνουιτς, Νυχτερινός γύρος πόλης)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και αγορές. Σας 
προτείνουμε μία προαιρετική κρουαζιέρα 
στον Τάμεση με επίσκεψη στο Γκρίνουιτς. Το 
απόγευμα σας προτείνουμε μια προαιρετική 
4ωρη περιήγηση στο νυχτερινό Λονδίνο (έξοδα 
ατομικά). θα περπατήσουμε στο κέντρο της 
νυχτερινής διασκέδασης, θα δούμε το West End 
με τα υπέροχα musical, το Soho με τα σκοτεινά 
σοκάκια, την China Town, την Leicester Square 
κλπ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν 
για μια περιήγηση στον Τάμεση με στάσεις στα 
σημαντικότερα ορόσημα της πόλης (London Eye, 
Big Ben, Millennium Bridge, Saint Paul’s, More 
London Place, Tower Bridge, Shard). 
3η μέρα: Λονδίνο: Μουσείο Μαντάμ Τυσσό, 
Βρετανικό Μουσείο, Κόβεντ Γκάρντεν
Πρωινή επίσκεψη στο περίφημο μουσείο κέρινων 
ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό (προαιρετική 
είσοδος). Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στην 
πτέρυγα με τα μοναδικά γλυπτά του Παρθενώνα 
στο Βρετανικό Μουσείο. Η βόλτα μας θα 
ολοκληρωθεί στην πλατεία Κόβεντ Γκάρντεν με 
τους δεκάδες street performers, όπου μπορείτε να 
απολαύσετε έναν καφέ ή γεύμα. 
4η μέρα: Λονδίνο (Προαιρετικά: Οξφόρδη, 
Στράτφορντ Απόν Έιβον, Bicester Outlet Village)
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της 

πόλης, επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες 
κλπ. Επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε (έξοδα 
ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή μας στην 
Αγγλική επαρχία. Πρώτη μας επίσκεψη η 
πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης, όπου θα 
θαυμάσουμε μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς 
οβελίσκους που υψώνονται πάνω από παμπάλαια 
κολέγια, περιποιημένους κήπους, τετράγωνες 
αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Επόμενη 
επίσκεψή μας, η κωμόπολη Στράτφορντ Απόν 
Έιβον, η γενέτειρα του Σαίξπηρ. Προαιρετική 
επίσκεψη στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο "Βάρδος 
του Στράτφορντ". Τελευταία μας στάση, το 
εκπτωτικό χωριό Bicester Outlet Village για αγορές 
σε τιμές κόστους. 
5η μέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίντσορ - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι 
αναχωρούμε για το Γουίντσορ, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε το ομώνυμο κάστρο-
κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας από τον καιρό 
του Γουλιέλμου του Κατακτητή (προαιρετική 
είσοδος). θα επισκεφθούμε τα επίσημα 
διαμερίσματα, το κουκλόσπιτο της βασίλισσας 
και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Χρόνος 
ελεύθερος για μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια 
της πόλης. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση μας στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Το 4ήμερο 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μία λιγότερη ελεύθερη 
μέρα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
AEGEAN για Παρίσι. Άφιξη και ξενάγηση στην 
πόλη (Παναγία των Παρισίων, Καρτιέ Λατέν, 
Πάνθεον, Τάφος Ναπολέοντα, Ηλύσια Πεδία, 
Όπερα, Πλατεία Ομονοίας, Αψίδα του θριάμβου, 
Τροκαντερό, Πύργος του Άιφελ κ.ά.). Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* 
(www.ihg.com) και χρόνος ελεύθερος. Ακολουθεί-
στε (προαιρετικά) μια κρουαζιέρα με τα περίφημα 
μπατώ μους, που κυλούν απαλά στα νερά του 
Σηκουάνα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να δείτε το 
Παρίσι φωταγωγημένο και ανεβείτε μαζί μας στον 
λόφο της Μονμάρτρης με την απίστευτη θέα, την 
μοναδική Σακρ Κερ, το σπίτι του Νταλί και την 
πλατεία με τους υπαίθριους ζωγράφους.
2η μέρα: Παρίσι, Βερσαλλίες, Λούβρο
Αναχώρηση για τα Ανάκτορα των Βερσαλλιών, 
όπου θα δούμε τα βασιλικά διαμερίσματα, την 
αίθουσα των κατόπτρων, όπου υπογράφηκε 
το 1919 η περίφημη Συνθήκη των Βερσαλλιών 
κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τους 
βασιλικούς κήπους με τα πολλά σιντριβάνια και 
αγάλματα με θέματα από την ελληνική μυθολογία. 
Επιστροφή στην πόλη και επίσκεψη στο περίφημο 
μουσείο του Λούβρου, όπου θα δούμε την 
Ελληνική πτέρυγα με τη Νίκη της Σαμοθράκης, 
την Αφροδίτη της Μήλου, τμήμα από μετόπη 
του Παρθενώνα κλπ., καθώς και την πτέρυγα 
με πίνακες σημαντικών ζωγράφων (Ντα Βίντσι/
Τζοκόντα, Ντελακρουά/Σφαγή της Χίου, Ραφαήλ, 
Ρούμπενς, Τιτσιάνο, Ρέμπραντ, Ελ Γκρέκο κ.ά.) 
3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα 
(Προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία) 
Απολαύστε την μητροπολιτική πλευρά της 
γαλλικής πρωτεύουσας και κάντε τα ψώνια σας 
στα πασίγνωστα πολυκαταστήματα "Galleries 
Lafayette" και "Printemps". Εναλλακτικά, μπορείτε 
να συμμετάσχετε στην προαιρετική μας εκδρομή 
στη Νορμανδία (έξοδα ατομικά), με επισκέψεις 

στην μεσαιωνική Ονφλέρ και το γραφικό λιμανάκι 
της, καθώς και στην ειδυλλιακή Ντωβίλ, που μαζί 
με την δίδυμή της Τρουβίλ, αποτελούν το καμάρι 
της κοσμοπολίτικης ακτής. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
4η μέρα: Παρίσι, στο Βασίλειο της Disneyland
Πρωινή αναχώρηση για την Disneyland. Ταξιδέψτε 
με τους πειρατές της Καραϊβικής ή τον ιντιάνα 
Τζόουνς στην "Χώρα της Περιπέτειας", χαθείτε 
στο άπειρο με ένα διαστημόπλοιο στο "Βουνό του 
Διαστήματος". Συναντήστε τον Μίκυ, τον Ντόναλντ, 
τον Πινόκιο, τη Χιονάτη και τους εφτά νάνους στη 
"Χώρα της Φαντασίας", απολαύστε υπέροχα 
θεάματα και σόου που κόβουν την ανάσα. Καλή 
διασκέδαση στην χώρα του παραμυθιού! 
5η μέρα: Παρίσι - Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ 
Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το μουσείο-εργαστήριο 
αρωμάτων Fragonard, που στεγάζεται σε ένα 
από τα πιο όμορφα κτίρια της Πόλης του Φωτός. 
Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας και 
εμπιστευθείτε την όσφρησή σας για τις αγορές 
σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές και επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραληφθεί κάτι. Στο 4ήμερο 
πρόγραμμα παραλείπεται η 3η μέρα.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΛΟΝΔιΝΟ-ΑθΗΝΑ με BRITISH AIRWAYS • Τρεις, τέσσερις 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, 
ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΠΑΡιΣι-ΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Τρεις ή τέσσερις 
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Ημερήσια εκδρομή στη Νορμανδία (στο 
5ήμερο πρόγραμμα)• Ξενάγηση στα ανάκτορα των Βερσαλλιών και στο Μουσείο του Λούβρου με επίσημο 
ελληνόφωνο ξεναγό • Αρχηγός-συνοδός του Γραφείου μας στο Παρίσι • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
για τους εκδρομείς έως 75 ετών
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων πληρωτέοι στο Παρίσι, είσοδοι σε 
μουσεία (Λούβρο: € 19-26, Βερσαλλίες: € 17-19 και Disneyland: € 69-78 ενήλικας, € 61-68 παιδί κάτω των 12), μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

Βρετανικό Μουσείο, Γουίντσορ, Κόβεντ Γκάρντεν, Μαντάµ Τυσσό

Αναχ.: 2 Μαρτίου - 4,5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
HOLIDAY INN

REGENTS PARK 4*
AMBA MARBLE

ARCH 4*sup
4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 415 465 495 575
3ο άτοµο έως 12 ετ. 275 295 355 375
3ο και 4ο άτ. έως 12 ετ.
σε executive room - - 395 415

Μονόκλινο 565 665 715 875

Αναχ.: 7,8,21,22 Μαρτίου 4,5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο 4 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 595 675
3ο άτοµο έως 12 ετ. 395 415
3ο και 4ο άτ. έως 12 ετ.
σε superior room 445 486

Μονόκλινο 845 975

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: 175 €

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: 155 € 
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: 70 € και από άλλες πόλεις: 
140 € με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

ΤΟΙΧΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΙΣΙ

Οι ΤιΜΕΣ ΕιΝΑι  ΕΝΔΕιΚΤιΚΕΣ



62

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α  Ε Λ Β Ε Τ Ι Α Σ Ε Λ Β Ε Τ Ι Α / Ζ Υ Ρ Ι Χ Η

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου 
Ζυρίχη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 
με SWISS INTERNATIONAL για Ζυρίχη. 
Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για τους 
φαντασμαγορικούς Καταρράκτες του Ρήνου στο 
καντόνι του Σαφχάουζεν, ένα μεγαλειώδες θέαμα 
της φύσης. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή 
στη Ζυρίχη, όπου θα περπατήσουμε στους 
κεντρικούς πεζοδρόμους της Παλιάς Πόλης, θα 
δούμε την περίφημη λεωφόρο Μπάνχοφστρασσε, 
την εκκλησία Φραουμύνστερ με τα εντυπωσιακά 
βιτρό του Σαγκάλ, τον Καθεδρικό ναό, το 
Δημαρχείο, τον Πύργο του Ρολογιού, τον λόφο 
του Λίντερχοφ, τις γέφυρες του ποταμού Λίματ 
κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD 
by MARRIOTT 4* sup στην συνοικία Oerlikon 
(www.courtyardzurich.com).
2η μέρα: …. στις λίμνες του ιντερλάκεν και την 
όμορφη πρωτεύουσα Βέρνη
Πρωινή αναχώρηση για το δημοφιλές θέρετρο 
ιντερλάκεν, που βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες 
Τουν και Μπρίενζ, σε απόσταση αναπνοής από 
τον εντυπωσιακό ορεινό όγκο του Γιουνγκφράου 
(Jungfrau). Συνεχίζουμε για την ρομαντική 
πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη, "την πόλη 
των κρηνών", που είναι κτισμένη σε μια καμπή 
του ποταμού Άαρ. Κατά την περιήγησή μας θα 
δούμε το Κοινοβούλιο, τον πύργο του ιστορικού 
Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό και 
θα περπατήσουμε στους πεζόδρομους με τα 
μεσαιωνικά κτίρια. Επιστροφή στη Ζυρίχη. 
3η μέρα: Με το αλπικό τραίνο στο Σαίντ Μόριτς!!!!
Πολύ πρωινή έγερση σήμερα και αναχώρηση 
για την πόλη Χουρ. Εδώ μας περιμένει το Αλπικό 
τραίνο της RHAETIAN Railways (έξοδα ατομικά) 

για την ανάβασή μας στο Σαιντ Μόριτς (St Moritz), 
μέσα από μια μαγευτική διαδρομή που διασχίζει 
το αλπικό τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν, 
με δάση και λίμνες απαράμιλλης ομορφιάς. 
Περπατήστε στο διάσημο, κοσμοπολίτικο και 
αριστοκρατικό θέρετρο των Άλπεων, νιώσετε 
την αίγλη και τον πλούτο του, απολαύστε την 
μοναδική ατμόσφαιρα δίπλα στην παγωμένη 
λίμνη St. Moritzsee. Μην ξεχαστείτε! Στις 
16:00 αναχωρεί το τραίνο για την Χουρ, όπου 
φθάνοντας θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για 
τη Ζυρίχη.
4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Αθήνα
Σήμερα θα επισκεφθούμε την κουκλίστικη 
Λουκέρνη, που είναι κτισμένη στις όχθες της 
λίμνης των τεσσάρων καντονιών, όπου θα δούμε 
το καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό της κέντρο 
με το παλαιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική 
σκεπαστή ξύλινη γέφυρα, το μνημείο του 
Λιονταριού και άλλα αξιοθέατα. Από εκεί 
αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της Ζυρίχης, απ΄ 
όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την 
Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Για όσους επιθυμούν κράτηση προς/από Σαιντ 
Μόριτς με το τραίνο RHAETIAN RAILWAYS, η 
επιβάρυνση είναι 85€ (κράτηση από Αθήνα, 
πληρωμή στη Ζυρίχη με μετρητά).
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Μοντρέ - Λωζάννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με SWISS
INTERNATIONAL για Ζυρίχη. Φθάνοντας, θα 
αναχωρήσουμε για μια από τις πιο όμορφες και 
αριστοκρατικές πόλεις της Ελβετίας, το Μοντρέ. 
Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για την 
υπέροχη πόλη-ζωγραφιά, τη Λωζάννη. Πεζοί, 
θα επισκεφθούμε το παλιό τμήμα της πόλης 
με τους φιδογυριστούς πεζοδρόμους και τις 
μικροσκοπικές πλατείες, μέχρι να φθάσουμε στον 
γοτθικό Καθεδρικό ναό του 12ου αιώνα, χωρίς 
βέβαια να παραλείψουμε να δούμε το μουσείο των 
Ολυμπιακών Αγώνων στο Ουσί. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* (www.hoteldelapaix.net).
2η μέρα: Λωζάννη - Γενεύη - Λωζάννη
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Γενεύη, 
όπου θα δούμε κτίρια Διεθνών Οργανισμών, 
όπως του ΟΗΕ και του Ερυθρού Σταυρού, καθώς 
και το τεράστιο σιντριβάνι που αναβλύζει μέσα 
από τη λίμνη και αποτελεί μαζί με το πολύχρωμο 
λουλουδιασμένο ρολόι, το σύμβολο της πόλης. 
Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην Παλιά 
Πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τις κουκλίστικες 
αντικερί, τα μικροσκοπικά βιβλιοπωλεία, τα 
πολυάριθμα εστιατόρια και καφέ. Επιστροφή στη 
Λωζάννη.
3η μέρα: Λωζάννη - Βέρνη - Ζυρίχη
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την ρομαντική 
πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη, που είναι 
κτισμένη σε μια καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο 
τις Άλπεις. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε το 
Κοινοβούλιο, τον Πύργο του ιστορικού Ρολογιού, 
τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό και θα περπατήσουμε 
στους πεζόδρομους με τα μεσαιωνικά κτίρια. 
Συνεχίζουμε για την οικονομική πρωτεύουσα της 
χώρας, τη Ζυρίχη, όπου θα δούμε την παγκοσμίως 
γνωστή λεωφόρο Μπανχοφστράσσε, την εκκλησία 

Φράουμυνστερ με τα βιτρώ του Σαγκάλ, το 
Δημαρχείο κλπ. και θα περπατήσουμε στους 
πεζοδρόμους της Παλιάς Πόλης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT ZURICH 
NORD 4* (www.courtyardzurich.com).
4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - ιντερλάκεν - Ζυρίχη
Μια ακόμα κουκλίστικη πόλη μας περιμένει σήμερα, 
η Λουκέρνη, που είναι κτισμένη στις όχθες της 
λίμνης των τεσσάρων καντονιών. Εκεί θα δούμε το 
παλαιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική σκεπαστή 
ξύλινη γέφυρα, το μνημείο του Λιονταριού και 
άλλα αξιοθέατα. Συνεχίζουμε για το δημοφιλές και 
κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο ιντερλάκεν, που 
βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες Τουν και Μπριντς, 
σε απόσταση αναπνοής από τον εντυπωσιακό και 
πάντα χιονισμένο ορεινό όγκο του Γιουνγκφράου 
(Jungfrau). Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη 
Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για τους καταρράκτες του 
Ρήνου, ένα μεγαλειώδες θέαμα της φύσης που 
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη, καθώς ο υδάτινος 
όγκος πέφτει με βοή από ψηλά και στη βάση 
σχηματίζει λίμνη, συνεχίζοντας την αέναη πορεία 
του προς τις εκβολές του. Στη συνέχεια, μεταφορά 
στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και πτήση για την 
Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΖυΡιΧΗ-ΑθΗΝΑ με SWISS INTERNATIONAL • 
Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT ZURICH NORD 4* sup. στη Ζυρίχη 
• Δυο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* στη Λωζάννη • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 
Μεταφορές, περιηγήσεις, επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου 
μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check point-parking 
20€/άτομο, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, επισκεπτόμενους χώρους, δημοτικός φόρος 
στα ξενοδοχεία (καταβάλλεται απευθείας σε αυτά), προαιρετικές εκδρομές κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΖυΡιΧΗ-ΑθΗΝΑ με την SWISS INTERNATIONAL • 
Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT 4*sup • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Μεταφορές, περιηγήσεις επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου 
μας στη Ζυρίχη • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, πόλεων, check point-parking (20€ 
κατ’ άτομο) αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία/χώρους, προαιρετικές εκδρομές κλπ. και ό,τι 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 8, 22 Μαρτίου - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 445
3ο άτοµο έως 12 ετών 395
Μονόκλινο 595

Αναχ.: 7, 22 Μαρτίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 495
3ο άτοµο έως 12 ετών 425
Μονόκλινο 685

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: 155 €Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: 155 €

Αλπικό Τραίνο/Σαιντ Μόριτζ, Καταρράκτες Ρήνου,
Βέρνη, Ιντερλάκεν, Λουκέρνη

Ζυρίχη, Μοντρέ, Λωζάνη, Γενεύη, Βέρνη, Ιντερλάκεν
Λουκέρνη, Καταρράκτες Ρήνου

Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

Οι ΤιΜΕΣ ΕιΝΑι  ΕΝΔΕιΚΤιΚΕΣ

ΛΙΜΝΗ ΓΕΝΕΥΗ ΛΟΥΚΕΡΝΗ
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Ρ Ο Μ Α Ν Τ Ι Κ Η  Α Λ Σ Α Τ Ι Α
Μ Ε Λ Α Ν Α Σ  ∆ Ρ Υ Μ Ο Σ  -  Χ Α Ϊ ∆ Ε Λ Β Ε Ρ Γ Η

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη (Ξενάγηση) - Μπάντεν 
Μπάντεν - Στρασβούργο (Ξενάγηση 1ο μέρος)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
LUFTHANSA για το "Μανχάταν" του Μάιν, τη 
Φρανκφούρτη. Άφιξη, περιήγηση στην πόλη και 
αναχώρηση για την γραφική λουτρόπολη Μπάντεν 
Μπάντεν, γνωστή για τις ιαματικές πηγές, τα λουτρά 
του Καρακάλα και το Καζίνο, το κτίριο-κόσμημα 
της πόλης. Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο, την 
πρωτεύουσα της Αλσατίας, που βρίσκεται κοντά 
στα γαλλογερμανικά σύνορα. Άφιξη και περιήγηση 
στην πόλη, όπου θα δούμε τον ύψους 149 μέτρων 
Καθεδρικό της Notre Dame με το εντυπωσιακό 
Αστρονομικό ρολόι. Τακτοποίηση στο κεντρικό 
ξενοδοχείο REGENT CONTADES 4* sup. (www.
regent-contades.com).
2η μέρα: Στρασβούργο (Ξενάγηση 2ο μέρος), 
Αλσατικός Δρόμος του Κρασιού - Εγκισέμ, Κολμάρ, 
Ρικβίρ
Πρωινή περιήγηση στην κουκλίστικη "Petite France"/
Μικρή Γαλλία - το ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου, 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO - με 
τους γραφικούς δρόμους, τα ξύλινα σπιτάκια, τις 
λιθόστρωτες πλατείες και τις γέφυρες του ποταμού 
ιλλ. Επόμενος σταθμός μας, το γραφικό Εγκισέμ, 
γνωστό για τα ερείπια των τριών κάστρων του και για 
το υπέροχο κρασί του. Συνεχίζοντας το οδοιπορικό 
μας στην καρδιά της Αλσατίας, θα φθάσουμε στο 
γοητευτικό Κολμάρ την "πρωτεύουσα της αλσατικής 
οινοπαραγωγής", με την πλούσια μεσαιωνική και 
αναγεννησιακή του αρχιτεκτονική και θα καταλήξουμε 
στο "χωριό των αμπελουργών", το Ρικβίρ, έναν 
δημοφιλή τουριστικό προορισμό, φωλιασμένο πίσω 
από τα μεσαιωνικά του τείχη που μοιάζουν ανέπαφα. 
Επιστροφή στο Στρασβούργο.
3η μέρα: Στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού, 
Φράιμπουργκ, Λίμνη Τίτιζεε, Καταρράκτες Τρίμπεργκ
Σήμερα θα γνωρίσουμε το παραμυθένιο φυσικό τοπίο 
με τις αμέτρητες ομορφιές (πεύκα, έλατα, καταρράκτες, 

λίμνες), τις γραφικές πόλεις και χωριά με ξύλινα 
κουκλίστικα σαλέ του περίφημου Μέλανα Δρυμού. 
Πρώτη μας στάση θα είναι στο Φράιμπουργκ, 
από τις πιο φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της 
Γερμανίας, όπου θα περιηγηθούμε περιπατητικά. 
Συνεχίζουμε για την καρδιά του μαγευτικού Μαύρου 
Δάσους (τα πυκνά δέντρα εμποδίζουν το φως του 
ήλιου στο εσωτερικό του, εξ ου και η ονομασία) 
μέχρι την "πνιγμένη" στο πράσινο λίμνη Τίτιζεε και 
τους υψηλότερους καταρράκτες της Γερμανίας (163 
μέτρα), στην περιοχή του Τρίμπεργκ. Επιστροφή στο 
Στρασβούργο.
4η μέρα: Στρασβούργο - Χαϊδελβέργη - Φρανκφούρτη 
Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την Χαϊδελβέργη, όπου θα 
περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της 
κέντρο με το παλιό Πανεπιστήμιο και την εκκλησία 
του Αγίου Πνεύματος, θα θαυμάσουμε τα μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής κτίρια και την πολύβουη κεντρική 
πλατεία της αγοράς. Στη συνέχεια μπορείτε να ανεβείτε 
στο επιβλητικό Schloss (Κάστρο της Χαϊδελβέργης), 
για να απολαύσετε μια πανοραμική θέα της πόλης και 
του ποταμού Νέκαρ που τη διασχίζει, αλλά και για να 
δείτε το περίφημο Γερμανικό μουσείο Φαρμακευτικής. 
Περπατήστε επίσης στον εμπορικό πεζόδρομο της 
Παλιάς Πόλης, την Χαουπτστράσσε, που θεωρείται 
ο μεγαλύτερος της Γερμανίας (1.600 μέτρα). 
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης 
και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα 
με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
AEGEAN για Βερολίνο. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο 
COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4* 
(www.courtyard.com).
2η μέρα: Βερολίνο, Ξενάγηση,
Μουσείο Περγάμου
Πρωινή ξενάγηση στην γερμανική 
πρωτεύουσα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε την Πύλη του Βραδεμβούργου (σχέδιο 
βασισμένο στα Προπύλαια της Ακρόπολης 
των Αθηνών), το Κοινοβούλιο (Ράιχσταγκ), 
τη στήλη της Νίκης, το Δημαρχείο, τμήματα 
από το πρώην Τείχος του Βερολίνου, την 
Όπερα κλπ. και θα καταλήξουμε στο ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον μουσείο Περγάμου, με μία 
από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικών 
αρχαιοτήτων (μεγάλο μέρος του όμως, είναι 
κλειστό λόγω ανακαίνισης).
3η μέρα: Βερολίνο - Ανάκτορα Σαν Σουσί - 
Πότσδαμ - Βερολίνο
Πρωινή αναχώρηση για το ιστορικό Πότσδαμ 
και τα περίφημα ανάκτορα Σαν Σουσί. 
Μέσα σε ένα υπέροχο σκηνικό από λίμνες 
και μεγαλειώδεις κήπους, βρίσκονται τα 
ανάκτορα του Φρειδερίκου Β΄, που σκοπό 
είχαν να συναγωνιστούν τις Βερσαλλίες. 
Επιστροφή στο Βερολίνο και χρόνος 
ελεύθερος. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε 
την καρδιά του νέου Βερολίνου, την πλατεία 
Πότσδαμ (Potsdam Platz), όπου βρίσκεται 
το Sony Center με τον εντυπωσιακό θόλο, το 
κινηματογραφικό μουσείο με κοστούμια της 

Μάρλεν Ντίντριχ, το Καζίνο κ.ά.- μια πλατεία 
που δεν κοιμάται ποτέ.
4η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη - Λειψία - 
Βερολίνο
Πρωινή αναχώρηση για την ημερήσια 
εκδρομή μας στην Δρέσδη και τη Λειψία - 
Δώρο του Γραφείου μας! Επισκεπτόμαστε 
αρχικά την ιστορική πρωτεύουσα της 
Σαξονίας, τη Δρέσδη, που βρίσκεται στις 
όχθες του ποταμού Έλβα. Μεγαλοπρεπή 
κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής φανερώνουν 
την αίγλη του παρελθόντος. Συνεχίζουμε για 
τη Λειψία (Leipzig), "το μικρό Παρίσι" της 
Σαξονίας, όπως την αποκαλούσε ο Γκαίτε, τη 
δραστήρια πόλη των τεχνών, την δυναμική 
μητρόπολη των βιβλίων, των εκθέσεων 
και των πανεπιστημίων. Επιστροφή στο 
Βερολίνο.
5η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, 
επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΕΡΟΛιΝΟ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4* ή παρόμοιο • Μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Τοπικός 
ελληνόφωνος ξεναγός για την ξενάγηση της πόλης, το Σαν Σουσί και το Πότσδαμ • Είσοδοι στο μουσείο 
Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί • Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη και την Λειψία - ΔωΡΟ του 
Γραφείου μας! • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, είσοδοι σε 
μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα (πέραν όσων αναγράφονται στα Περιλαμβάνονται), αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟυΡΤΗ-ΑθΗΝΑ με LUFTHANSA • Τρεις διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο HILTON STRASBOURG 4* sup. ή παρόμοιο • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, check points-parking € 20/άτομο, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα και ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 8, 22 Μαρτίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 495
3ο άτοµο έως 12 ετών 435
Μονόκλινο 655

Αναχ.: 8, 22 Μαρτίου - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 415
3ο άτοµο έως 12 ετών 345
Μονόκλινο 555

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: 155 € 
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις:
€ 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: 185 €

Φρανκφούρτη, Μπάντεν Μπάντεν, Στρασβούργο, Αλσατικός ∆ρόµος του Κρασιού/Εγκισέµ, 
Κολµάρ, Ρικβίρ, Μέλανας ∆ρυµός/Φράιµπουργκ, Λίµνη Τίτιζεε, Καταρράκτες Τρίµπεργκ

Β Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο
∆ρέσδη, Λειψία, Πότσδαµ, Ανάκτορα Σαν Σουσί

• Είσοδοι στο Μουσείο Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί
• ΔωΡΟ: Ημερήσια εκδρομή Δρέσδη, Λειψία

Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

Οι ΤιΜΕΣ ΕιΝΑι  ΕΝΔΕιΚΤιΚΕΣ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ



64

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ  -  ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΒΙΑ  ΧΩΡΙΑ Β Ι Ε Ν Ν Η

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
AUSTRIAN για Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο IMPERIAL RIDING 
SCHOOL 4* sup. (www.marriott.com) σε deluxe 
δωμάτια.
2η μέρα: Βιέννη, Ξενάγηση, Ανάκτορα 
Σενμπρούν
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε την περίφημη κρατική 
Όπερα της Βιέννης, το Δημαρχείο, τα μουσεία 
Φυσικής ιστορίας και Καλών Τεχνών, το 
Δημοτικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο, το 
Κοινοβούλιο με την πλούσια διακοσμημένη 
πρόσοψη, την εντυπωσιακή Βοτιβκίρχε, τα 
ανάκτορα Χόφμπουργκ (Hofburg), τον γοτθικού 
ρυθμού Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου κ.ά. 
Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με επίσκεψη 
στα ανάκτορα Σενμπρούν (Schönbrunn), όπου 
θα έχετε την ευκαιρία να περπατήσετε στους 
κήπους και να επισκεφθείτε τα δωμάτια στα 
οποία ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια. Κατά 
τη διάρκεια της παραμονής σας στη Βιέννη, 
μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τα φημισμένα 
καφέ της πόλης που αναδύουν την βιεννέζικη 
κουλτούρα, όπως το παραδοσιακό Sacher Café 
με την παγκοσμίως γνωστή σοκολατίνα του, το 
ιστορικό Cafe Central, τόπο συνάντησης της 
βιεννέζικης διανόησης στα πρώτα χρόνια του 
20ου αιώνα, καθώς και το Café Mozart με τον 
μυρωδάτο καφέ του, που βρίσκεται στην ίδια 
θέση από το 1794.
3η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση της Βιέννης, 
Μάγιερλινγκ, Μπάντεν
Σήμερα μας περιμένει η ανοιξιάτικη εξόρμησή 
μας μισής μέρας στα Βιεννέζικα Δάση. Στην 
περιοχή του Μάγιερλινγκ θα δούμε το κυνηγετικό 
περίπτερο, γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο του 

πρίγκιπα και διαδόχου της Αυστροουγγρικής 
αυτοκρατορίας Ροδόλφου, μοναχογιού του 
αυτοκράτορα Φραγκίσκου ιωσήφ Α' και της 
αυτοκράτειρας Σίσυ, με την 17χρονη βαρόνη 
Μαρία Βετσέρα. Συνεχίζουμε για την κοσμική 
λουτρόπολη Μπάντεν με τον καταπράσινο 
περίγυρο. Για το βράδυ σας προτείνουμε 
διασκέδαση στο γραφικό "κρασοχωριό" 
Γκρίντσιχ με δείπνο (έξοδα ατομικά) σε 
χαρακτηριστική βιεννέζικη ταβέρνα με τοπική 
μουσική.
4η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη, Ξενάγηση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
AEGEAN για την υπέροχη Βουδαπέστη. Η 
πόλη είναι κτισμένη στις δύο όχθες του ποταμού 
Δούναβη - η Βούδα απλώνεται στους λόφους 
της δυτικής όχθης, ενώ η σημαντικά μεγαλύτερη 
Πέστη εκτείνεται στην ανατολική όχθη. Άφιξη και 
ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούμε τον επιβλητικό Καθεδρικό του Αγίου 
Στεφάνου, τη θαυμαστή εκκλησία του Ματθαίου, 
την στολισμένη με αγάλματα Πλατεία των Ηρώων, 
την Όπερα, το υπέροχο νεογοτθικό Κοινοβούλιο 
(εξωτερικά), τον λόφο Γκέλερτ με τη μοναδική 
θέα και τον Πύργο των Ψαράδων με τους επτά 
πύργους πάνω στα μεσαιωνικά τείχη, από όπου 
η θέα της πόλης με τις πολλές γέφυρες και το 
νησάκι της Μαργαρίτας στο μέσο του Δούναβη, 
είναι εκπληκτική. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο NOVOTEL CENTRUM 4* (www.
novotelcentrum.com).
2η μέρα: Βουδαπέστη, Περιπατητική επίσκεψη: 
Σκεπαστή αγορά, Vaci Utca, Εβραϊκή συνοικία
Σήμερα θα περπατήσουμε στην σκεπαστή 
αγορά της Βουδαπέστης, απ΄ όπου μπορείτε 
να αγοράσετε τα τοπικά ποτά Ούνικουμ και 
Παλίνκα, ουγγαρέζικα λουκάνικα, κρασιά Τοκάι 
και πλήθος παραδοσιακών προϊόντων. θα 
συνεχίσουμε προς την Εβραϊκή συνοικία με την 
μεγαλύτερη συναγωγή της Ευρώπης και δεύτερη 
μεγαλύτερη ενεργή συναγωγή του κόσμου. Τέλος, 
θα περιπλανηθούμε στον πεζόδρομο Vaci Utca με 
τα γνωστά εμπορικά και πολυκαταστήματα.
3η μέρα: Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά 
Άγιος Ανδρέας, Έστεργκομ, Βίσεγκραντ
Σήμερα μας περιμένει μια όμορφη εκδρομή 
κατά μήκος του Δούναβη. Επίσκεψη στο χωριό 
των καλλιτεχνών Άγιος Ανδρέας (Σενταντρέ), 
όπου θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα 
γραφικά δρομάκια, θα δούμε τη μικρή ορθόδοξη 
εκκλησία και το μουσείο της φημισμένης 

γλύπτριας Μάργκριτ Κόβατς. Συνεχίζουμε κατά 
μήκος του Δούναβη για την πρώτη πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ, όπου θα 
επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό 
ναό, έναν από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. 
Ακολουθεί το Βίσεγκραντ, όπου θα έχουμε γεύμα 
στο παραδοσιακό αναγεννησιακό εστιατόριο 
RENAISSANCE (www.renvisegrad.hu) - μια 
έκπληξη στις όχθες του Δούναβη, καθώς οι 
σερβιτόροι είναι ντυμένοι με παραδοσιακά 
κοστούμια.
4η μέρα: Βουδαπέστη, Ελεύθερη μέρα, 
προαιρετική εκδρομή στη Βιέννη ή Κρουαζιέρα 
στον Δούναβη
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε την πόλη. Η 
Βουδαπέστη είναι γνωστή για τα ιαματικά λουτρά 
της. Περισσότερα από 30 Spa της πόλης σας 
δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσετε την "αρχαία" 
τελετουργία αυτών των ιαματικών νερών. 
Εναλλακτικά, ακολουθείστε (έξοδα ατομικά) την 
εκδρομή μας με ξενάγηση στην πόλη του Στράους 
και της μουσικής, τη Βιέννη, ή απολαύστε (έξοδα 
ατομικά) μια μίνι Κρουαζιέρα κατά μήκος του 
Δούναβη για να δείτε την πόλη "ζωγραφισμένη" 
μέσα από τα καθαρά νερά του ποταμού.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΟυΔΑΠΕΣΤΗ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • 
Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Βασιλικό γεύμα με απεριόριστο κρασί στο αναγεννησιακό εστιατόριο RENAISSANCE • Μεταφορές, 
εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός στον τόπο του προορισμού • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒιΕΝΝΗ-ΑθΗΝΑ με AUSTRIAN • Διαμονή στο ξενοδοχείο 
IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* sup. • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν, βάσει προγράμματος • Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ • Τοπικός 
Ελληνόφωνος ξεναγός • Έντυπα, ενημερωτικά, χάρτες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, ανάκτορα 
και λοιπά αξιοθέατα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα κλπ., καθώς και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 8, 22 Μαρτίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 495
3ο άτοµο έως 12 ετών 445
Μονόκλινο 655

Αναχ.: 8, 22 Μαρτίου - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 345
3ο άτοµο έως 12 ετών 295
Μονόκλινο 425

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 150 
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις:
€ 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 150

∆άση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν

Ιανουάριος - Μάρτιος 2019
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B E N E L U X  /  Κ Α Τ Ω  Χ Ω Ρ Ε Σ Α Μ Σ Τ Ε Ρ Ν Τ Α Μ

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση, Δώρο: Κρουαζιέρα στα κανάλια 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με KLM για Άμστερνταμ. 
Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
μεταξύ άλλων τα βασιλικά ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, τον κεντρικό 
σιδηροδρομικό σταθμό κ.ά. Στη συνέχεια θα απολαύσετε μία κρουαζιέρα 
στα κανάλια της "Βενετίας του Βορρά" - Δώρο του Γραφείου μας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4* (www.
novotel.com) ή στο κεντρικό ξενοδοχείο NH AMSTERDAM 4* (www.nh-
hotels.com).Το βράδυ ετοιμαστείτε για μία βόλτα με τον αρχηγό μας στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης.
2η μέρα: Άμστερνταμ - Zaanse Schans - Βόλενταμ - Άμστερνταμ
Σήμερα θα διασχίσουμε το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με 
τα Polders και τα μικρά κανάλια. Στο φημισμένο και πανέμορφο χωριό 
Zaanse Schans θα θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και θα 
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την φάμπρικα των ξυλοπάπουτσων. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το γραφικό λιμανάκι του Volendam, 
όπου θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή 
στο Άμστερνταμ το απόγευμα.
3η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή: Ρότερνταμ, 
Ντελφτ, Χάγη)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα της 
πόλης και σε μουσεία (Rijks, Van Gogh). Επίσης, σας προτείνουμε μια 
προαιρετική ημερήσια εκδρομή (έξοδα ατομικά) στις φημισμένες πόλεις 
Ρότερνταμ, Ντελφτ και Χάγη.
4η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Το NH AMSTERDAM είναι διαθέσιμο μόνο στην αναχώρηση 8/3. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Βρυξέλλες, Ξενάγηση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN 
για Βρυξέλλες. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, όπου θα 
δούμε το πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο θρυλικό στάδιο, 
την Mini-Europe, το παλάτι, την Κινέζικη παγόδα, τον 
Γιαπωνέζικο πύργο, το ATOMIUM, το Χρηματιστήριο, την 
αριστοκρατική πλατεία Grand-Sablon, το παρκάκι-πίνακα 
ζωγραφικής Square du Petit-Sablon και το νέο Δικαστικό 
Μέγαρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH GRAND 
PLACE ARENBERG 4* (www.nh-hotels.com). Το βράδυ 
προαιρετικός περίπατος με τον ξεναγό μας στην Grand 
Plaz/Μεγάλη Πλατεία και την γύρω περιοχή.

2η μέρα: Βρυξέλλες - Βατερλό - Ναμύρ - Ντινάντ
Λουξεμβούργο - Βρυξέλλες
Πρωινή αναχώρηση για Λουξεμβούργο, περνώντας από τον 
ιστορικό χώρο της μάχης του Βατερλό, από την πανέμορφη 
Ναμύρ με το φημισμένο απόρθητο κάστρο της, καθώς και 
από την γραφική Ντινάντ. Στο "Γιβραλτάρ του Βορρά", την 
πόλη του Λουξεμβούργου, θα περιδιαβούμε τους κεντρικούς 
δρόμους και θα δούμε τον ναό της Παναγίας, το κυβερνητικό 
κτίριο, το κάστρο, τις κατακόμβες και το φημισμένο για τη 
θέα του μπαλκόνι της Ευρώπης.

3η μέρα: Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ - Βρυξέλλες
Πρωινή αναχώρηση για Γάνδη, όπου θα περπατήσουμε 
στα πλακόστρωτα δρομάκια και θα επισκεφθούμε τον ναό 
St Bavon για να δούμε το αριστουργηματικό πολύπτυχο των 
αδερφών Van Eyck "Ο Μυστικός Αμνός". Συνεχίζουμε για 
την παραμυθένια Μπρυζ. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε 
κατά μήκος των μαγευτικών καναλιών και των πέτρινων 
γεφυρών της, θα διασχίσουμε τα σοκάκια γύρω από το 
μεσαιωνικό κωδωνοστάσιο της κεντρικής πλατείας και 
της πλατείας του Δημαρχείου και θα επισκεφθούμε τον 
Καθεδρικό ναό. 

4η μέρα: Βρυξέλλες  - Ρόττερνταμ - Ντελφτ - Χάγη
 Άμστερνταμ
Πρωινή αναχώρηση για το Ρόττερνταμ, που βρίσκεται 
στις εκβολές του Ρήνου. Πάνω σε τεχνητά νησάκια 

έχουν "φυτρώσει" φουτουριστικού τύπου ουρανοξύστες, 
προβλήτες, κρεμαστές γέφυρες σαν αυτές των Erasmus 
και Willem. Λίγα χιλιόμετρα μετά, η ιστορική πόλη της 
Ολλανδίας, το Ντελφτ. Επόμενος σταθμός μας, η πόλη 
της Ειρήνης, η Χάγη. Άφιξη στο Άμστερνταμ, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4* (www.
novotel.com) και βόλτα με τον αρχηγό μας στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης.

5η μέρα:  Άμστερνταμ, Ξενάγηση
Δώρο: Κρουαζιέρα στα Κανάλια
Κατά την πρωινή περιήγηση στην πόλη θα δούμε 
τα Ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, τον κεντρικό 
Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. Στη συνέχεια θα απολαύσετε 
μία κρουαζιέρα στα κανάλια της "Βενετίας του Βορρά" - 
Δώρο του Γραφείου μας. 

6η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα 
(Zaanse Schans, Βόλενταμ) - Αθήνα 
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, επισκέψεις σε διάφορα 
αξιοθέατα και μουσεία (Rijks, Van Gogh, έξοδα ατομικά, 
χωρίς ξενάγηση). Για όποιον επιθυμεί, μπορεί να 
συμμετάσχει σε μια προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά) 
στο φημισμένο Zaanse Schans με τα μικρά κανάλια 
και τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και στο γραφικό 
λιμανάκι Volendam, όπου θα απολαύσουμε το γεύμα μας 
σε τοπικό εστιατόριο.

Σημειώσεις: 
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγμα-
τοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Πέντε 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, 
μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, καθώς και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-
ΑθΗΝΑ με KLM • Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Κρουαζιέρα στα κανάλια 
του Άμστερνταμ • Εκδρομή Zaanse Schans, Βόλενταμ με γεύμα • Αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι 
σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα 
ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 8, 22 Μαρτίου - 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 695
3ο άτοµο έως 12 ετών 545
Μονόκλινο 795

Αναχ.: 8, 22 Μαρτίου - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο NOVOTEL NH AMSTERDAM
∆ίκλινο 495 545
3ο άτοµο έως 12 ετών 445 495
Μονόκλινο 645 695

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 155 Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: 
€ 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 185

Βρυξέλλες, Βατερλό, Ναµύρ, Ντινάντ, Λουξεµβούργο, Γάνδη, Μπρυζ, Ρόττερνταµ,
Ντελφτ, Χάγη, Άµστερνταµ (Zaanse Schans, Βόλενταµ) 

Zaanse Schans και Βόλενταµ µε γεύµα

• ΔωΡΟ: Κρουαζιέρα στα κανάλια• ΔωΡΟ: Κρουαζιέρα στα κανάλια 

Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

Οι ΤιΜΕΣ ΕιΝΑι  ΕΝΔΕιΚΤιΚΕΣ

ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
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1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με KLM για 
Άμστερνταμ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον παραδοσιακό 
Μύλο του Ρέμπραντ στις όχθες του ποταμού 
Άμστελ, τα ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, τον 
"πλωτό" Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4* 
(www.novotel.com) ή παρόμοιο. Το βράδυ βόλτα με 
τον αρχηγό στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 
2η μέρα: Άμστερνταμ, Κάστρο Ντε Χαάρ, Ουτρέχτη 
Πρωινή επίσκεψη στον παλαιότερο και έναν 
από τους μεγαλύτερους Οίκους Διαμαντιών 
του κόσμου, τον Royal Coster Diamonds, όπου 
θα παρακολουθήσετε τη διαδικασία κοπής και 
επεξεργασίας διαμαντιών. Συνεχίζουμε για την 
γοητευτική Ουτρέχτη, με ενδιάμεση επίσκεψη στο 
παραμυθένιο μεσαιωνικό κάστρο Ντε Χαάρ (έξοδα 
ατομικά), που περιτριγυρίζεται από τάφρο, κήπους, 
λίμνες και δάσος. Φθάνοντας στην Ουτρέχτη θα 
περπατήσουμε στο μεσαιωνικό της κέντρο με 
την υπέροχη αρχιτεκτονική. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτες στα εντυπωσιακά κανάλια της πόλης. 
Επιστροφή στο Άμστερνταμ. 
3η μέρα: Άμστερνταμ - Βόλενταμ - Φράγμα 
Άφσλεϊτνταϊκ - Χίτχοουρν - Χρόνινγκεν 
Πρωινή αναχώρηση για το γνωστό ψαροχώρι 
Βόλενταμ, όπου θα περπατήσουμε στο γραφικό 
λιμανάκι του. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
βορειότερα, για να διασχίσουμε το μεγαλύτερο 
φράγμα της Ολλανδίας, το Άφσλεϊτνταϊκ ("Φράγμα 
Κλεισίματος"), μήκους 32 χιλιομέτρων, που χωρίζει 
την Άισελμεερ από τη Βόρεια θάλασσα. Ήταν 
το πρώτο αντιπλημμυρικό έργο της Ολλανδίας - 
κατασκευάστηκε μετά τις πλημμύρες του 1916 και 
εγκαινιάστηκε το 1932. Στάση για φωτογραφίες και 
συνεχίζουμε για την μικρή "Βενετία του Βορρά", το 
Χίτχοουρν). Αργά το απόγευμα φθάνουμε στην 
Μητρόπολη του Βορρά, το Χρόνινγκεν, το οποίο, 
το 2006 ψηφίστηκε ως "de beste binnenstad", 
δηλαδή το "καλύτερο κέντρο πόλης" της Ολλανδίας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH GRONINGEN 4* 
(www.nh-hotels.com) και περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο της φοιτητούπολης με το δεύτερο αρχαιότερο 
πανεπιστήμιο της Ολλανδίας, γνωστή για τις 
πολιτιστικές της δραστηριότητες και την έντονη 
νυχτερινή της ζωή. 

4η μέρα: Χρόνινγκεν - Άρνεμ/Ζωολογικός Κήπος - 
Μάαστριχτ 
Πρώτος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής η 
"Πράσινη πόλη πάνω στον Ρήνο" ή η "Πόλη των 
πάρκων", το Άρνεμ. Κατά την περιήγησή μας θα 
δούμε την Μεγάλη Εκκλησία του Αγίου Ευσεβίου, 
τη Γέφυρα Τζων Φροστ-σύμβολο της πόλης, προς 
τιμήν του διοικητή των Βρετανικών στρατευμάτων 
που πήραν μέρος στη Μάχη του Άρνεμ (1944), 
την γραφική πλατεία Κόρενμαρκτ με πολυάριθμα 
ιστορικά κτίρια κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τον περίφημο ζωολογικό κήπο (έξοδα ατομικά), όπου 
θα περπατήσουμε και θα θαυμάσουμε πολλά είδη 
ζώων. Συνεχίζουμε για το Μάαστριχτ, την πόλη όπου 
στις 7/02/1992 υπεγράφη η Συνθήκη που οδήγησε 
στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφιξη 
και περίπατος στο ιστορικό κέντρο για να δούμε τον 
Καθεδρικό του Αγίου Σερβατίου, τον αρχαιότερο της 
Ολλανδίας (6ου αιώνα), το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό 
της Παναγίας, τη ρωμαϊκής εποχής γέφυρα κ.ά. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH MAASTRICHT 4* 
(www.nh-hotels.com).  
5η μέρα: Μάαστριχτ - Ρόττερνταμ - Χάγη - 
Άμστερνταμ - Αθήνα  
Πρωινή αναχώρηση για Ρότερνταμ - το μεγαλύτερο 
εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης και από τα μεγαλύτερα 
παγκοσμίως, με κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, 
επιβλητικούς ουρανοξύστες και τις κρεμαστές 
γέφυρες Willems και Erasmus. Συνεχίζουμε 
για Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και 
του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το περίφημο 
"παλάτι της Ειρήνης", καθώς και με πανέμορφα 
κτίρια που στεγάζουν πρεσβείες και υπουργεία. 
Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο του 
Άμστερνταμ και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

Γ Υ Ρ Ο Σ  Ο Λ Λ Α Ν ∆ Ι Α Σ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑθΗΝΑ με KLM • Τέσσερεις διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • 
Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα, 
ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Ρ Ω Μ Η

1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη, Ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση 
για τη Ρώμη με AEGEAN ή ALITALIA. Άφιξη 
και ξενάγηση στην "Αιώνια Πόλη" κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούμε διαδοχικά την 
εκκλησία του Αγίου Παύλου έξω από τα τείχη, 
την Πυραμίδα, τις θέρμες του Καρακάλα, την 
εκκλησία του Αγίου ιωάννη του Λατερανού, την 
περίφημη εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζόρε και 
θα καταλήξουμε στον περιβάλλοντα χώρο του 
Κολοσσαίου, όπου θα έχουμε μικρής διάρκειας 
στάση για φωτογραφίες και έναν ιταλικό καφέ. 
θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας πεζοί, 
περνώντας από τις περίφημες αυτοκρατορικές 
αγορές και θα ανέβουμε στον λόφο του 
Καπιτωλίου, απ΄ όπου θα θαυμάσουμε από 
ψηλά τη Ρωμαϊκή αγορά. Διασχίζοντας την 
πλατεία του Καπιτωλίου, θα κατέβουμε από 
την σκάλα του Μιχαήλ Αγγέλου στην πλατεία 
Βενετίας. Εκεί θα δούμε το Παλάτσο Βενέτσια, 
το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη Βιτοριάνο, 
το άγαλμα του πρώτου βασιλιά της ιταλίας 
Βιτόριο Εμμανουέλε, καθώς και το μπαλκόνι της 
Λετίτσια  (μητέρας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη). 
θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας οδικώς στις 
όχθες του Τίβερη, περνώντας από το Κάστρο 
του Αγίου Αγγέλου και τη Βίλα Μποργκέζε. 
Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από τα 
κεντρικά ξενοδοχεία  NH VITTORIO VENETO 4* 
sup. (www.nh-hotels.com) σε superior δωμάτια 
ή στο CICERONE 4* (www.hotelcicerone.com). 
Το βράδυ υπάρχει δυνατότητα προαιρετικού 
νυχτερινού γύρου της πόλης.

2η μέρα: Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Βασιλική 
Αγίου Πέτρου
Πρωινή επίσκεψη στα Μουσεία του Βατικανού, 
όπου θα δούμε τις αίθουσες των γλυπτών, των 
χαλιών, των παπύρων, των αυτοκρατόρων και 
θα καταλήξουμε στην περίφημη Καπέλα Σιστίνα, 
το παρεκκλήσιο του Αποστολικού Παλατίου, 
επίσημης κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, την οροφή του οποίου ζωγράφισε 
ο Μιχαήλ Άγγελος. Ακολουθεί επίσκεψη στο 
ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, όπου βρίσκεται 
η Βασιλική του Αγίου Πέτρου. θα ξεναγηθούμε 
στην εκκλησία και θα δούμε την περίφημη Πιετά 
του Μιχαήλ Αγγέλου, καθώς και τον τεράστιο 
μπρούτζινο άμβωνα του Μπερνίνι. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.
3η μέρα: Ρώμη, Ελεύθερη μέρα 
(Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, επισκέψεις σε μουσεία 
και διάφορα αξιοθέατα ή και για ψώνια. Επίσης, 
μπορείτε να ακολουθήσετε προαιρετικά την εκδρομή 
μας στην πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη 
Φλωρεντία (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στη Ρώμη.
4η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί, μέχρι τη μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Το πενθήμερο 
πρόγραμμα έχει μια επιπλέον ελεύθερη μέρα στη 
Ρώμη. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΡωΜΗ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN ή ALITALIA • Τρεις ή τέσσερις 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο 
• Ξενάγηση στην πόλη της Ρώμης και στις Κατακόμβες • Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού και στη Βασιλική 
του Αγίου Πέτρου • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check points: € 20/άτομο, είσοδοι 
σε μουσεία, επισκεπτόμενους χώρους και Βατικανό, ακουστικά για την ξενάγηση του Αγίου Πέτρου, αχθοφορικά και 
φιλοδωρήματα, ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Βατικανό, (Φλωρεντία)

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 155
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Αναχ.: 7, 8, 21, 22 Μαρτίου - 4,5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο CICERONE 4* NH VITTORIO VENETO 4* sup
4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 395 435 515 595
3ο άτοµο έως 12 ετών 345 385 465 545
Μονόκλινο 515 595 695 795

Αναχ.: 7, 21 Μαρτίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 595
3ο άτοµο έως 12 ετών 495
Μονόκλινο 795
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 185

Άµστερνταµ, Ουτρέχτη, Κάστρο Μιούντερσλοτ, Βόλενταµ, Φράγµα 
Άφσλεϊτνταϊκ, Χίτχοουρν, Χρόνινγκεν, Άρνεµ, Μάαστριχτ, Ρόττερνταµ, Χάγη

Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι ΤιΜΕΣ ΕιΝΑι  ΕΝΔΕιΚΤιΚΕΣ
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Μ Ο Ν Α Χ Ο  -  Ν Υ Ρ Ε Μ Β Ε Ρ Γ Η
…ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ  ∆ΡΟΜΟΣ

Β Ε Λ Ι Γ Ρ Α ∆ Ι  -  Ν Ο Β Ι Σ Α Ν Τ

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι

1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι (Πτήση)
2η μέρα: Βελιγράδι, Περιήγηση πόλης 
3η μέρα: Βελιγράδι - Νόβισαντ - Βελιγράδι
4η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα (Πτήση)

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι (Πτήση)
2η μέρα: Βουκουρέστι, Περιήγηση πόλης 
3η μέρα: Βουκουρέστι - Σινάια - Παλάτι Πέλες 
        Μπραν (Πύργος Δράκουλα) - Μπρασόβ  
        Βουκουρέστι 
4η μέρα: Βουκουρέστι - Αθήνα (Πτήση)

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο, Ξενάγηση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Μόναχο με LUFTHANSA. Άφιξη στην πρωτεύουσα 
της Βαυαρίας και περιπατητική περιήγηση στο 
ιστορικό κέντρο, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε 
το ρολόι του επιβλητικού Δημαρχείου με τις 32 
πολύχρωμες φιγούρες να κινούνται υπό τους 
ήχους 43 καμπανών, γιορτάζοντας τον γάμο του 
Δούκα Γουλιέλμου. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. 
Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: Μόναχο, Ολοήμερη εκδρομή στο 
Σάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή 
στο πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Η διαδρομή μέσα 
από το εντυπωσιακό τοπίο της Βαυαρίας και λίγο 
αργότερα της Αυστρίας μας οδηγεί στο "Κάστρο του 
Αλατιού", όπως μεταφράζεται το όνομα της πόλης, 
καθώς, κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η οικονομική του 
δύναμη στηρίχθηκε στον "λευκό χρυσό", δηλαδή 
το ορυκτό αλάτι. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής 
μας στην παραμυθένια αυτή πόλη θα δούμε το 
παλάτι Μίραμπελ με τους κήπους του, ενώ, αφού 
διασχίσουμε τον ποταμό Σάλτσαχ, θα φθάσουμε 
στην Γκετράιντεγκασσε, τον κεντρικό εμπορικό 
δρόμο της έξοχα διατηρημένης παλιάς πόλης με 
τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους ναούς 
και το εντυπωσιακό κάστρο Χοχενσάλτσμπουργκ 
στην κορυφή του λόφου. Ανάμεσα σε κομψές 
μπουτίκ και βιτρίνες με πορσελάνινες κούκλες, 
βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε ένας από τους 
σημαντικότερους συνθέτες κλασικής μουσικής, 
ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791), 
που σήμερα αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο με 
ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά 
αντικείμενα. Χρόνος ελεύθερος για τα βόλτες, 
ψώνια και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μόναχο - Νυρεμβέργη, Ξενάγηση 
Αναχώρηση για Νυρεμβέργη, όπου φθάνοντας 

θα δούμε το επιβλητικό Δημαρχείο, την ιστορική 
Marktplatz, τους ναούς Αγίου Λαυρεντίου και 
Αγίου Σεβάλδου, το ιστορικό Γηροκομείο του 
Αγίου Πνεύματος στις όχθες του Πέγκνιτζ και το 
επιβλητικό κάστρο Kaiserburg. Τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νυρεμβέργη - Ρόττενμπουργκ
Μπάμπεργκ - Νυρεμβέργη 
Αναχώρηση για το παραμυθένιο Ρόττενμπουργκ, 
ίσως την καλύτερα διατηρημένη μεσαιωνική πόλη 
της Ευρώπης. Περπατήστε στα πλακόστρωτα 
δρομάκια, δείτε τα χαρακτηριστικά σπιτάκια 
με τις ξυλοδεσιές, θαυμάστε το αναγεννησιακό 
Δημαρχείο, επισκεφθείτε τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου ιακώβου. Συνεχίζουμε για το μαγευτικό 
Μπάμπεργκ, τη "Ρώμη της Φρανκονίας", αφού 
και αυτό είναι κτισμένο σε επτά λόφους. θα δούμε 
τον Καθεδρικό ναό, το παλιό Δημαρχείο, το παλιό 
και το νέο Ανάκτορο και τον πύργο Άλτενμπουργκ. 
Στο Μπάμπεργκ υπάρχουν πολλά καταστήματα 
αντικών και ζυθοποιίες, που ειδικεύονται στην 
παρασκευή της διάσημης καπνιστής μπύρας 
(Rauchbier). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Νυρεμβέργη - Φρανκφούρτη- Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ, ΦΡΑΝΚΦΟυΡΤΗ-ΑθΗΝΑ με LUFTHANSA 
• Τέσσερεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου 
μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία 
και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Σινάια, Παλάτι Πέλες, Κάστρο 
Μπραν/Πύργος του ∆ράκουλα, Μπρασόβ

Σάλτσµπουργκ, Ρόττενµπουργκ, Μπάµπεργκ, Ρέγκενσµπουργκ

Αναχ.: 7, 21 Μαρτίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 495
3ο άτοµο έως 12 ετών 445
Μονόκλινο 695

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 185

Αναχ.: 8, 22 Μαρτίου - 4 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο QUEENS 
ASTORIA 4*

METROPOL 
PALACE 5*

∆ίκλινο 335 395
3ο άτ. έως 12 ετ. 285 345
Μονόκλινο 435 495
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: 150 €

Αναχ.: 8, 11 Μαρτίου - 4 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο NOVOTEL 
CITY 4*

ATHENEE PALACE 
HILTON 5*

∆ίκλινο 345 395
3ο άτ. έως 12 ετ. 295 345
Μονόκλινο 445 495
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: 150 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΕΛιΓΡΑΔι-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Τρεις διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά 
αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΟυΚΟυΡΕΣΤι-ΑθΗΝΑ με την AEGEAN • Τρεις 
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

Οι ΤιΜΕΣ ΕιΝΑι  ΕΝΔΕιΚΤιΚΕΣ

ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι

ΠΥΡΓΟΣ ∆ΡΑΚΟΥΛΑ
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Λ Ο Ν ∆ Ι Ν Ο
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Ξενάγηση πόλης, Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο

2η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα 
3η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα

4η μέρα: Λονδίνο - Αθήνα

Αναχ.: 14 Φεβρουαρίου - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο HOLIDAY INN

REGENTS PARK 4*
AMBA MARBLE 
ARCH 4* sup

∆ίκλινο 395 495
3ο άτ έως 12 ετών 345 445
Μονόκλινο 535 725
Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων: € 175
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις € 140
(αναλόγως µε τη διαθεσιµότητα)

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΛΟΝΔιΝΟ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • 
Τρεις διανυκτερεύσεις σε κεντρικά ξενοδοχεία της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα 
καθημερινά • Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο στις 14/02 • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας στο Λονδίνο • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία 
και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά,
χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 14 Φεβρουαρίου - 4 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 495

3ο άτ έως 12 ετών 445

Μονόκλινο 765

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων: € 155

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΠΑΡιΣι-ΑθΗΝΑ με AIR FRANCE • Τρεις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά • Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο στις 14/02 • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας στο Παρίσι • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων πληρωτέοι στο 
Παρίσι, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα 
ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Ταξίδια Αγίου Βαλεντίνου

Ι Ν Ο
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Ξενάγηση πόλης, Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο

Ι Ν Ο

AEGEAN AIRLINESθΗΝΑ-ΛΟΝΔΠεριλαμβάνονται: ΗΝΑ-ΛΟΝΔ ΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
Τρεις διανυκτερεύσεις σε κεντρικά ξενοδοχεία της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα Τρεις διανυκτερεύσεις σε κεντρικά ξενοδοχεία της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα 

Περιλαμβάνονται: θΗΝΑ με AIR FRANCE • Τρεις ΗΝΑ με 
 • Πλουσιοπάροχο μπουφέ  • Πλουσιοπάροχο μπουφέ 

Π Α Ρ Ι Σ Ι
1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι (Πτήση, Ξενάγηση)

2η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα
3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα
4η μέρα: Παρίσι - Αθήνα (Πτήση)

Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά,

χωρίς να παραλειφθεί κάτι.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ

πλου
Λα κο ν
πλου

Λα κο ν

Βικ

Λάν κ ιοκουλ

Ρέικιαβικ
άρκο
κα τά ελ

ε άλο
ί ακα

(Geyser)

Καταρράκτ
Gulfossίν κβελιρ Λίμν

ιόκουλσαρλον

Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ
ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΚΕΫΖΕΡΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΕΛΑOΣ

Ρέικιαβικ, Μπλου Λαγκούν, Παγετώνες, Παγόβουνα, Καταρράκτες, "Χρυσός Κύκλος"

1η μέρα: Αθήνα - Ρέικιαβικ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με BRITISH ή 
LUFTHANSA μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Ρέικιαβικ, την 
πρωτεύουσα της ισλανδίας και την βορειότερη πρωτεύουσα 
της Ευρώπης. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: Ρέικιαβικ - Νότια ισλανδία: "Χρυσός Κύκλος", 
Παγετώνας Λάνγκγιοκουλ, Βικ/ Geyser, Χρυσός 
Καταρράκτης (Gullfoss), Snowmobile στον παγετώνα 
Λάνγκγιοκουλ
Σήμερα θα ανακαλύψουμε τα αξιοθέατα του περίφημου 
"Χρυσού Κύκλου", που μας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία 
από φυσικά φαινόμενα και μυστικά της φύσης. Στην περιοχή 
αυτή θα δούμε τον περίφημο Μεγάλο Πίδακα (Geyser/
Geysir), που έδωσε το όνομά του σε όλες τις θερμές πηγές 
του κόσμου και θα θαυμάσουμε έναν από τους πιο ενεργούς 
θερμοπίδακες, τον Strokkur, που εκτοξεύει ατμούς και νερό 
σε ύψος 30 μέτρων. Συνεχίζουμε για τον μεγαλοπρεπή 
καταρράκτη Gullfoss, τον Χρυσό Καταρράκτη, έναν από τους 
εντυπωσιακότερους της Ευρώπης: χιλιάδες τόνοι παγωμένου 
νερού δημιουργούν ένα βαθύ φαράγγι. θα επισκεφθούμε 
επίσης το θίνγκβελιρ (Thingvellir) με το παλαιότερο 
δημοκρατικό Κοινοβούλιο (930 μ.Χ.). Το Thingvellir βρίσκεται 
δίπλα στη λίμνη Thingvallavatn, τη μεγαλύτερη του νησιού, 
η οποία αποτελεί Εθνικό Πάρκο. Το πανέμορφο φαράγγι 
που διασχίζει το πάρκο αυτό, είναι στην πραγματικότητα το 
σημείο συνάντησης δύο τεκτονικών πλακών της Γης - της 
Ευρασιατικής και της Βορειοαμερικανικής. Ο συνδυασμός 
φυσικών φαινομένων και η ιστορική σημασία του Thingvellir, 
το καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι της ισλανδικής ζωής. 
Μετά τις επισκέψεις μας θα συνεχίσουμε για τον επιβλητικό 
παγετώνα Λάνγκγιοκουλ (Langjökull), όπου θα έχουμε 
τη δυνατότητα να περπατήσουμε πάνω σε αυτόν και να 
κάνουμε βόλτα με Snowmobile για μία περίπου ώρα. 
Μια εμπειρία που θα μας μείνει πραγματικά αξέχαστη!!! 
Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή περιοχή του Νότιου 
τμήματος του νησιού. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Νότια ισλανδία - Βικ, Σκαφτάφελ (Skaftafell)/ 
Καταρράκτες, Παγετώνας Solheimsjokull, Μαύρη Παραλία, 
Βόρειο Σέλας 
Οι εμπειρίες μας στην μοναδική αυτή χώρα συνεχίζονται με 
τις επισκέψεις μας στο Νότιο τμήμα της, όπου θα δούμε τον 
παγετώνα Solheimsjokull, τους θεαματικούς καταρράκτες 
Σκόγκαφος (Seljalandsfoss) και Σέλγιαλαντσφος 
(Seljalandsfoss), καθώς και την περίφημη Μαύρη Παραλία 
(Reynifsjara) με την κατάμαυρη ηφαιστειακή άμμο, τις 
σπηλιές από βασάλτη και τους εντυπωσιακούς πετρώδεις 
σχηματισμούς. Επίσης, θα γνωρίσουμε μικρούς οικισμούς 
με γραφικά σπίτια και ευρύτερες εκτάσεις που αποτελούν 
Εθνικά Πάρκα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Και φυσικά, αν είμαστε τυχεροί, θα μπορέσουμε να 
θαυμάσουμε το υπερθέαμα που προσφέρει το μοναδικό 
φαινόμενο του Βορείου Σέλαος (Aurora Borealis). Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νότια ισλανδία, Σκαφτάφελ - Λίμνη Γιόκουλσαρλον
με παγόβουνα - Βικ/Παγετώνες Svinafelsjokull, Vatnajokull
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ημέρας θα δούμε 
το Εθνικό Πάρκο Σκαφτάφελ (Skaftafell), τον παγετώνα 
Svinafelsjokull, καθώς και τη λιμνοθάλασσα του παγετώνα 
Γιόκουλσαρλον (Jokulsarlon), που βρίσκεται στο νότιο 
άκρο του Εθνικού Πάρκου Vatnajökull, με τα παγόβουνα 
και τα κομμάτια πάγου διαφόρων μεγεθών, σχημάτων 
και χρωμάτων - από μπλε έως βαθύ γαλανό και σκούρο 
πράσινο - να αργοπλέουν στα κρυστάλλινα και γαλήνια 
νερά της. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βικ - Μπλου Λαγκούν - Ρέικιαβικ,
Ξενάγηση, "Εμπειρία Βίκινγκς" 
Μια ακόμα μοναδική εμπειρία μας περιμένει σήμερα: το 
μαγευτικό ηφαιστειακό τοπίο στο οποίο δημιουργήθηκε η 
μεγάλη Λίμνη Blue Lagoon, με τα αναβλύζοντα ιαματικά 
νερά θερμοκρασίας 37-39 βαθμών Κελσίου. Εκεί θα έχετε 
την ευκαιρία να απολαύσετε το μπάνιο σας και να νιώσετε 
τις ευεργετικές του επιδράσεις (σας παραδίδονται οι 
απαραίτητες πετσέτες). Συνεχίζουμε για το Ρέικιαβικ. Άφιξη 

και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε τον Καθεδρικό ναό, την κεντρική εμπορική λεωφόρο, 
το γραφικό λιμάνι, τα πολύχρωμα σπίτια, τα κυβερνητικά 
κτίρια, τις πλατείες και άλλα αξιοθέατα. Το βραδάκι θα 
μεταβούμε σε μικρό παραθαλάσσιο χωριό, όπου σε τοπικό 
παραδοσιακό εστιατόριο θα γνωρίσουμε την καθημερινή 
ζωή των Βίκινγκς και θα έχουμε παραδοσιακό δείπνο μέσα 
σε μια μοναδική ατμόσφαιρα! Μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ρέικιαβικ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην 
Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
Σημειώσεις: Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, 
επισκέψεων ενδέχεται να αλλάζει για την καλύτερη 
διεξαγωγή του προγράμματος (κυρίως λόγω των αργιών). 
Η παρατήρηση φυσικών και άλλων φαινομένων (Βόρειο 
Σέλας κλπ.) είναι άμεσα συνδεδεμένο από τις καιρικές 
συνθήκες (ορατότητα, καθαρός ουρανός κλπ).
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΡΕΪΚιΑΒιΚ-
ΑθΗΝΑ μέσω ενδιάμεσου σταθμού με BRITISH ή LUFTHANSA • Πέντε 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στο Ρέικιαβικ και στο Νότιο 
τμήμα του νησιού • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος 
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά και τρία δείπνα στα ξενοδοχεία του Νότου • 
Ένα δείπνο στο παραδοσιακό Viking Village στο Ρέικιαβικ (Συνολικά: 4 
Δείπνα) • Η είσοδος στην Blue Lagoon με παροχή πετσέτας • Αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι 
σε μουσεία, μνημεία, χώρους επίσκεψης και λοιπά αξιοθέατα, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα και ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχ.: 21,28 Φεβρ, 3,7,10,17,21 Μαρτίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο SMART PRICE *

∆ίκλινο 1495 1595
3ο άτοµο έως 12 ετών 1395 1495
Μονόκλινο 1895 1995
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 220

• Βόλτα με Snowmobile στον επιβλητικό παγετώνα Λάνγκγιοκουλ! 
• Κολύμπι στα καταγάλανα ιαματικά νερά της περίφημης Μπλε Λίμνης!

• Δείπνο στο παραδοσιακό "Viking Village"!
• Τέσσερα Δείπνα συνολικά!

* Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων


