
1η μέρα Πτήση για Φρανκφούρτη – Χαϊδελβέργη – Baden-
Baden – Στρασβούργο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη και θα 
αναχωρήσουμε για την παραμυθένια Χαϊδελβέργη, έδρα του παλαιότερου 
πανεπιστημίου της Γερμανίας, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού 
Νέκαρ και στη σκιά του κάστρου Σλος. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο 
ιστορικό της κέντρο, όπου θα θαυμάσουμε πολλές μεσαιωνικές και νεώτερης 
περιόδου εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου Πνεύματος αλλά και αυτόν των 
Ιησουϊτών. Επίσης θα δούμε τον δρόμο των φιλοσόφων από τον οποίο έχει 
κανείς την πιο ωραία θέα στην πόλη, το ιστορικό κέντρο με τον πεζόδρομο 
“Hauptstrasse” που θεωρείται ο μεγαλύτερος της Γερμανίας και ένας 
από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης, με μήκος 1,6 χμ. Στην πόλη επίσης 
εντυπωσιάζουν η λεγόμενη «φυλακή των φοιτητών», ο «πύργος των 
μαγισσών», που είναι τμήμα του μεσαιωνικού οχυρωματικού τείχους, 
το ξενοδοχείο Zum Ritter, το οποίο χρονολογείται από το 1592 και η 
παλιά γέφυρα που ενώνει την πόλη με την απέναντι όχθη. Συνεχίζουμε 
για το μοναδικό Baden-Baden παγκόσμια γνωστό για τα θερμά λουτρά 
που επέλεγαν ακόμη και οι ρωμαίοι αυτοκράτορες, καθώς και τη μπαρόκ 
αρχιτεκτονική του που συγκινεί τους λάτρεις της από την εποχή ακόμη της 
Αναγέννησης. Θα καταλήξουμε στο Στρασβούργο που βρίσκεται στη δυτική 
πλευρά του Ρήνου και δύο γέφυρες το ενώνουν με τη γερμανική κωμόπολη 
Κελ. Είναι μία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έδρα 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το 1949 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ 
μπορούμε να επισκεφτούμε την παλιά πόλη με την συνοδεία του αρχηγού 
μας.

2η μέρα Στρασβούργο (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα και ξενάγηση του Στρασβούργου. Θα επισκεφτούμε το ιστορικό 
κέντρο της πόλη, το ονομαζόμενο και «Petite France» (Μικρή Γαλλία). Έχει 
χαρακτηρισθεί ως αξιοθέατο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco 
το 1988. Οι εικόνες που χαρίζει απλόχερα στους επισκέπτες της η «Μικρή 
Γαλλία» είναι πανέμορφες, σχεδόν παραμυθένιες, και άνετα προσφέρονται 
για καρτ-ποστάλ. Μικρές παρόχθιες κατοικίες του 16ου και 17ου αιώνα με 
ξύλινο σκελετό. Πριν την αποχαιρετήσετε, επισκεφθείτε οπωσδήποτε το 
φράγμα Vauban (17ου αιώνα) και τις πολυφωτογραφημένες μεσαιωνικές 
γέφυρες Ponts Couverts με τους τέσσερις πύργους του 14ου αιώνα. Άλλα 
σημαντικά αξιοθέατα που θα επισκεφτούμε είναι ο Καθεδρικός Ναός, η 
οικία Καμερζέλ, το αστρονομικό ρολόι της πόλης και το Ανάκτορο Ροάν που 
πλέον φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές Εκθέσεις. Χρόνος ελεύθερος και για 
όσους επιθυμούν, προαιρετικά κρουαζιέρα στον παραπόταμο του Ρήνου 
Ιλ. Θα πλοηγηθούμε στα στενά υδάτινα μονοπάτια του όπου θα δούμε τα 
κουκλίστικα σπίτια με τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια που καθρεπτίζονται στα 
ασάλευτα νερά των καναλιών. Οι παραδοσιακές γέφυρες που ενώνουν τις 
όχθες, ενισχύουν και αναδεικνύουν τη γραφικότητα του τοπίου.

3η μέρα Στρασβούργο – Μέλανας Δρυμός (Swartzwald) & 
Χωριά Ωρολογοποιών
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα η μέρα μας είναι αφιερωμένη 
στη πανέμορφη και δασώδη περιοχή του Μέλανα Δρυμού που βρίσκεται 
ανάμεσα στον ποταμό Ρήνο & τις πηγές του Δούναβη. Θα θαυμάσουμε 
χωριά, αγροικίες, λίμνες, ρυάκια, αλπικά λιβάδια και καταρράκτες. 

Φθάνοντας στο Schonachbach, θα δούμε το μεγαλύτερο ρολόι-κούκο στον 
κόσμο (Βιβλίο Ρεκόρ Guinness). Επόμενη μας στάση οι καταρράκτες Triberg 
μέσα σε μία καταπράσινη τοποθεσία με τα νερά να πέφτουν από ύψος 163μ. 
Θα επισκεφθούμε τα ξακουστά μαγαζιά των ωρολογοποιών. Συνεχίζουμε 
για τη λίμνη Titisee, τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη του Μέλανα Δρυμού που 
βρίσκεται σε υψόμετρο 850μ. Το απόγευμα επιστροφή στο Στρασβούργο.

4η μέρα Στρασβούργο – Δρόμος Κρασιού – Χωριά Αλσατίας
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Γαλλική Colmar, το στολίδι της Αλσατίας. 
Βρίσκεται στον δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τον οινοτουρισμό. 
Περιηγηθείτε στο ιστορικό κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά 
σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Εκεί θα θαυμάσετε το 
δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό (6η ψηλότερη εκκλησία του κόσμου), όπως 
επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. 
Ελεύθερο χρόνο θα έχουμε στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την 
λεγόμενη «Μικρή Βενετία» που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες 
γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και γκουρμέ εστιατόρια. Έπειτα αναχώρηση 
για το χωριό Ρικβίρ. Έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, κυρίως για την 
αρχιτεκτονική των κτιρίων του 16ου αιώνα, που μοιάζουν ανέπαφα, και 
των τειχών που το περιβάλλουν. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το 
γραφικό χωριό Eguisheim στη βορειοανατολική Γαλλία, στο οποίο οι λέξεις 
ποτέ δε μοιάζουν αρκετές για να περιγράψουν την ομορφιά του. Βρίσκεται 
απλωμένο γύρω από ένα φρούριο του 8ου αιώνα και έχει αλλάξει ελάχιστα 
τους τελευταίους πέντε αιώνες. Το χωριό οχυρώθηκε για πρώτη φορά 
το 1257 και τον 16ο αιώνα κατασκευάστηκαν στενά πέτρινα σοκάκια σε 
κύκλους, δίνοντας στο Eguisheim έναν μοναδικό χαρακτήρα. Το κλίμα της 
περιοχής είναι ιδανικό για αμπελοκαλλιέργεια. Έτσι οι περισσότεροι κάτοικοί 
του είναι αμπελουργοί και τα σπίτια τους τα χρησιμοποιούν σαν κελάρια 
και μαγαζιά όπου οι πολυάριθμοι τουρίστες μπορούν να γευτούν ή και να 
αγοράσουν το κρασί τους. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η μέρα Στρασβούργο - Φράιμπουργκ  - Europa Park
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Φράιμπουργκ, από τις γνωστότερες 
και πλέον φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας, όπου και θα 
περιηγηθούμε περιπατητικά στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να δούμε 
τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα 
ρομανικού και γοτθικού ρυθμού. Επίσης, θα δούμε το ιστορικό Κάουφχαους 
του 16ο αιώνα που θυμίζει το γεγονός πως η πόλη στο παρελθόν αποτέλεσε 
σημαντικό εμπορικό κέντρο. Αναχώρηση για το Europa-Park. Είναι ένα 
θεματικό πάρκο το μεγαλύτερο στη Γερμανία, και το δεύτερο δημοφιλέστερο 
θεματικό πάρκο της Ευρώπης μετά την Disneyland του Παρισιού. Το Europa-
Park βρίσκεται στο Rust, στη νοτιοδυτική Γερμανία, μεταξύ του Φράιμπουργκ 
και του Στρασβούργου της Γαλλίας. Φιλοξενούνται 13 θεματικες 
δραστηριότητες, η παλαιότερη είναι το Alpenexpress Enzian, ένα τρενάκι 
που τρέχει με ταχύτητα μέσω ενός ορυχείου διαμαντιών και η πιο πρόσφατη 
coaster είναι το Ba-a-a Express, ένα μικρό παιδικό πάρκο. Το Europa-Park 
διαθέτει αξιοθέατα υψηλού ενδιαφέροντος και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 
περίπου. 60.000 επισκέπτες ανά ημέρα. Το 2017 οι επισκέπτες ανήλθαν 
περίπου στα 6 εκατομμύρια. 

6η μέρα Στρασβούργο – Στουτγάρδη - Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Στουτγάρδης για την πτήση 
της επιστροφής.

AΛΣΑΤΙΑ - ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ - EUROPA PARK
6 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

ΦρανκΦούρτη-Χαϊδελβεργη-Baden Baden-ΣτραΣβούργο-Xωρια ωρολογοποιων-Φραϊμπούργκ-Θεματικο παρκο europa parK

Περιλαμβάνονται: Aεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη-Αθήνα-
Φρανκφούρτη // Στουτγάρδη-θήνα-Θεσ/νίκη - Πέντε (5) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων - Εισιτήριο Εισόδου Europa Park 49,5€ ενήλικας – 
42,5€ παιδιά 4-11 ετών - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους - Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

1. 1. Θα επισκεφθούμε τα πανέμορφα 
Αλσατικά Χωριά (Colmar, riquewihr, 
eguisheim)

2. Θα πραγματοποιήσουμε εκδρομή 
στο Μέλανα Δρυμό & στα χωριά των 
ωρολογοποιών.

3. Θα επισκεφθούμε το υπέροχο 
θεματικό πάρκο Europa Park, που 
παραλείπεται από πολλά προγράμματα. 

επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
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1η ημέρα Πτήση για Δουβλίνο – Βράχος Cashel – Cobh – Cork 
– Killarney
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Δουβλίνο. Φτάνοντας θα 
αναχωρήσουμε με προορισμό την κομητεία Κέρυ. Πρώτος μας σταθμός 
θα είναι σε ένα σημαντικό αξιοθέατο της χώρας, ο Βράχος του Κάσελ. 
Πρόκειται για τα σωζόμενα ερείπια ενός μεσαιωνικού συγκροτήματος 
που αποτελούσε έδρα των βασιλέων του Muster. Θα θαυμάσουμε 
τον κυκλικό πύργο, τον μεσαιωνικό Καθεδρικό ναό, το παρεκκλήσι 
& το νεκροταφείο με τους κέλτικους σταυρούς. Συνεχίζουμε για το 
Cobh, μια μικρή πόλη συνυφασμένη με την ναυπηγική τέχνη, που 
ονομαζόταν Queenstown μέχρι την ανεξαρτητοποίηση της Ιρλανδίας. 
Το Cobh ήταν το τελευταίο ευρωπαϊκό λιμάνι που έπιασε στο παρθενικό 
του ταξίδι ο Τιτανικός το 1912. Πολύ κοντά είναι το Κορκ, η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Ιρλανδίας στην οποία θα έχουμε μια σύντομη 
περιήγηση και θα αναχωρήσουμε για την γραφική, τουριστική πόλη 
Killarney. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Killarney – Ring of Kerry – Killarney
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το περίφημο 
«Δαχτυλίδι του Κέρυ» τη πιο φωτογραφημένη και φημισμένη 
τοποθεσία στην Ιρλανδία. Θα διασχίσουμε το γραφικό χωριό Killorglin 
και θα συνεχίσουμε προς το Glenbeigh με την υπέροχη θέα προς την 
χερσόνησο Ίβερα και τον κόλπο του Dingle. Θα συνεχίσουμε για τα 
χωριά Cahersiveen και Waterville, το αγαπημένο χωριό διακοπών του 
Τσάρλι Τσάπλιν. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας μέσα από τα βουνά 
και θα φτάσουμε στο φαράγγι Μολ. Στο Ladies View θα απολαύσουμε 
τη μαγευτική θέα προς τις διάσημες λίμνες του εθνικού Δρυμού 
του Killarney. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στο Killarney το 
απόγευμα. Το βράδυ προαιρετική παρακολούθηση του παραδοσιακού 
Ιρλανδέζικου χορού River Dance.

3η ημέρα Killarney – Bunratty Castle & λαογραφικό πάρκο – 
Cliffs of Moher – Galway
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και θα αναχωρήσουμε για μια 
ακόμα υπέροχη διαδρομή με πρώτη στάση στο συγκρότημα Bunratty 
μ’ ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και αυθεντικά μεσαιωνικά κάστρα 
της Ιρλανδίας & παρακείμενο το λαογραφικό πάρκο. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε προς ένα από τα σημαντικότερα και πιο θεαματικά 
αξιοθέατα της Ιρλανδίας, τους Βράχους του Μόχερ (Cliffs of Moher) 
στις ακτές του Ατλαντικού. Στην περιοχή Μπέρρεν (Burren) βλέπουμε 
την ιδιότυπη διαστρωμάτωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων. 
Συνεχίζουμε για το Γκάλγουεϊ (Galway), την πιο «ιρλανδική» πόλη 
της Ιρλανδίας, μια πανέμορφη πόλη με πλακόστρωτα δαιδαλώδη 
δρομάκια, γεμάτα φοιτητές και καλλιτέχνες. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη.

4η ημέρα Galway – Δουβλίνο (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το 
Δουβλίνο. Θα φτάσουμε στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας. Στη βόρεια 
πλευρά του ποταμού Liffey θα δούμε την πλατεία Parnell με το 

μουσείο συγγραφέων, την πινακοθήκη μοντέρνας τέχνης, το πάρκο 
της Μνήμης, την πολύ μεγάλη οδό O’Connell με πολύ ενδιαφέροντα 
ιστορικού ενδιαφέροντος κτίρια, όπως το Ταχυδρομείο, με πληθώρα 
μνημείων μεταξύ των οποίων η «Λόγχη του Δουβλίνου» ή «Μνημείο 
του Φωτός». Στη συνέχεια, θα κινηθούμε στην όχθη του ποταμού 
θαυμάζοντας και πάλι κτίρια όπως το Τελωνείο, το Δικαστικό Μέγαρο 
και τις πολύ ενδιαφέρουσες διαφόρων χρονικών περιόδων γέφυρες 
πάνω στον ποταμό Liffey. Στη νότια πλευρά του ποταμού, θα δούμε 
τους δύο προτεσταντικούς καθεδρικούς ναούς του Αγίου Πατρικίου και 
του Χριστού, το Κάστρο του Δουβλίνου, συγκρότημα δημόσιων και 
κυβερνητικών κτιρίων. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το τεράστιας 
έκτασης πάρκο του Φοίνικος, όπου βρίσκεται και η προεδρική 
κατοικία. Ακολούθως, θα μεταβούμε στη γεωργιανή συνοικία της 
πόλης με κομψές πλατείες και κτίρια, μεταξύ των οποίων η οικία του 
Oscar Wilde. Πολύ κοντά βρίσκεται το εθνικό μουσείο, καθώς και η 
πινακοθήκη του Δουβλίνου. Επίσης η κεντρική εμπορική οδός Grafton, 
αλλά και η περίφημη περιοχή Temple Bar, θα έλεγε κανείς το «Soho» 
του Δουβλίνου. 

5η ημέρα Δουβλίνο – Giant’s Causeway – Μπέλφαστ – 
Δουβλίνο
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και θα αναχωρήσουμε για τον 
περίφημο «Μονοπάτι του Γίγαντα» (Giant’s Causeway), ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά αξιοθέατα της Βόρειας Ιρλανδίας, με τις πολυγωνικές 
στήλες από βασάλτη και τις εξάγωνες πέτρες σαν παξιμάδια να 
εφάπτονται μεταξύ τους – ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο, αποτέλεσμα 
έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από περίπου 50-
60 εκατομμύρια χρόνια. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCΟ και έχει καταταγεί ως το 
τέταρτο φυσικό θαύμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αφού θαυμάσουμε 
το τοπίο και μάθουμε τους σχετικούς μύθους για τη δημιουργία του, 
θα συνεχίσουμε για την θρυλική πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, 
το Μπέλφαστ. Στην πανοραμική μας ξενάγηση θα δούμε μεταξύ 
άλλων τον κεκλιμένο πύργο του ρολογιού, το κτίριο της Όπερας, το 
Δημαρχείο. Θα επισκεφτούμε το Δυτικό Μπέλφαστ, και θα δούμε τη 
περιοχή των εχθροπραξιών μεταξύ καθολικών και προτεσταντών 
κατά τις δεκαετίες 1970-1990 και το τείχος της Ειρήνης. Τέλος θα 
δούμε καρνάγιο που κατασκευάστηκε ο Τιτανικός. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο Δουβλίνο.

6η ημέρα Δουβλίνο – Guinness Beer Museum – Jameson 
Distillery – Museum Trinity College – Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Η σημερινή μέρα είναι 
αφιερωμένη στην υπέροχη πρωτεύουσα της Ιρλανδίας. Ξεκινάμε 
με επίσκεψη στο αποστακτήριο του Ιρλανδέζικου φημισμένου 
Ουίσκι Jameson. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την παγκοσμίως 
γνωστή Ζυθοποιία Guinness. Θα τελειώσουμε την περιήγηση μας 
στο Δουβλίνο με την επίσκεψη στο μουσειακό συγκρότημα του 
Πανεπιστημίου Τρίνιτι που απαρτίζεται από εντυπωσιακά κτήρια που 
βρίσκονται σε αρμονική διάταξη με τον περιβάλλοντα χώρο. Η αυλή με 
τους κήπους με τον κόσμο να λιάζετε δίνουν την αίσθηση της ανεμελιάς 

και απόλαυσης. Οι βιβλιοθήκες επισφραγίζουν την σημαντικότητα του 
πανεπιστημίου. Τέλος, θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής.

6 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ ΑΕGEAN AIRLINES

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη – Αθήνα – Δουβλίνο // 
Δουβλίνο – Αθήνα – Θεσ/νίκη - Πέντε (5) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* - Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του 
ξενοδοχείου - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - River Dance 
of Ireland 35€ - Jameson Distillery Tour 20€ (40λεπτά 
tour με ξεναγό, συγκριτικές δοκιμές ουίσκι, δωρεάν 
ποτό στο μπαρ του JJ) - Home of Guinness 17.50€ 
(αποφεύγουμε την ουρά & γευόμαστε μία pint Guinness 
σαν Ιρλανδοί) - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους - Οτιδήποτε 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
δούβλινο - CoBH - CorK - KILLarneY - GaLWaY - μπελΦαΣτ



1η μέρα Πτήση για Εδιμβούργο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Εδιμβούργο. Άφιξη στη 
σκωτική πρωτεύουσα, μια πανθομολογούμενως απ τις ομορφότερες 
πόλεις του κόσμου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Εδιμβούργο (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα & ξεκινάμε τη ξενάγηση του Εδιμβούργου. Θα δούμε 
την παλιά και τη νέα πόλη, τα δυο όμορα τμήματα που συνθέτουν 
το κέντρο του Εδιμβούργου, στη νέα πόλη με τις κομψές πλατείες 
και οδούς, με τα υπέροχα – πολλά εκ των οποίων αρχαιοπρεπή - 
δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, θα αντιληφθούμε γιατί το Εδιμβούργο 
φέρει το προσωνύμιο Αθήνα του Βορρά. Στο λόφο Calton θα 
θαυμάσουμε μνημεία αλλά και την εκπληκτική θέα, θα περάσουμε 
από το βασιλικό παλάτι Hollyrood και τη νέα σκωτική Βουλή και θα 
ανηφορίσουμε τον κεντρικό δρόμο της παλιάς πόλης, το Royal Mile, 
ένα από τους πιο ωραίους, επιβλητικούς ιστορικούς δρόμους του 
κόσμου. Θα καταλήξουμε στο περίφημο Κάστρο του Εδιμβούργου, 
όπου θα ολοκληρωθεί η ξενάγηση μας. Εν συνεχεία θα μεταβούμε 
σε ένα αυθεντικό αποστακτήριο παραγωγής σκωτσέζικου single 
malt ουίσκι και να μυηθούμε τόσο στα μυστικά της διαδικασίας 
απόσταξης και παλαίωσης, όσο και στα γευσιγνωστικά του 
γνωστότερου παγκοσμίως σκωτσέζικου προϊόντος. Επιστροφή στο 
Εδιμβούργο και χρόνος ελεύθερος στη πόλη που δεν τη βαριέται 
κανείς. Το βράδυ υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση ενός 
εκπληκτικού show με σκωτσέζικη παραδοσιακή μουσική, τραγούδι 
και χορό, όπου θα έχει κανείς την ευκαιρία να δοκιμάσει και το 
παραδοσιακό σκωτικό έδεσμα, το χαγκις.

3η ημέρα Εδιμβούργο – Glencoe - Fort William - Fort 
Augustus - Loch Ness -Inverness – Forth Bridge
Πρόγευμα & σήμερα η μέρα μας επικεντρώνεται σε μία μεγάλη 
εκδρομή στα περίφημα Highlands. Ξεκινάμε για τη δυτική ακτή της 
Σκωτίας, με τα εκπληκτικά τοπία καθ’ όλη τη διαδρομή. Μέσα από 
την άγρια φύση των Highlands, με τα υψώματα και τα φαράγγια, 
τα ημιορεινά υψίπεδα, δια του ορεινού αυχένα του περίφημου 
Glencoe, φθάνουμε στη δυτική ακτή, στο Fort William και 
αρχίζουμε να κινούμαστε προς βορρά ακολουθώντας τη διαδρομή 
του «Καλυδώνιου Καναλιού», ενός σημαντικότατου τεχνικού 
επιτεύγματος των αρχών του 19ου αιώνα, στο Fort Augustus, 
όπου θα δούμε πως λειτουργούν οι αναβαθμίδες του Καναλιού. Θα 
καταλήξουμε στο Inverness, τη μεγαλύτερη πόλη των Highlands, 
αφού προηγουμένως σχηματίσουμε τη δική μας άποψη ως προς 
το θρυλούμενο «τέρας» της λίμνης Ness, τη δυτική όχθη της οποίας 
ακολουθούμε σε όλο της το μήκος. Μετά από στάση στο Inverness, 
αρχίζει η επιστροφή μας για το Εδιμβούργο, όπου θα φθάσουμε 
αργά το απόγευμα, αφού διασχίσουμε την εντυπωσιακή μήκους 
2,5χλμ. γέφυρα πάνω από τον κόλπο Forth.

4η ημέρα Εδιμβούργο – Loch Lomond – Γλασκώβη
Πρόγευμα & σήμερα εγκαταλείπουμε την όμορφη πόλη του 
Εδιμβούργου. Μετά από μια εκδρομή σε ένα από τα ομορφότερα 
τοπία της Σκωτίας, τη χιλιοτραγουδισμένη Loch Lomond, θα 
καταλήξουμε στη Γλασκώβη, τη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας. 
Εκεί στην πανοραμική μας ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων 
την George Square, την επιβλητική βικτωριανή αρχιτεκτονική, 
τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στον ποταμό Clyde, το πανεπιστήμιο 
και θα επισκεφθούμε το συγκρότημα «Μουσείο και Πινακοθήκη 
Kelvingrove». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα Γλασκώβη - Μπέλφαστ - Δουβλίνο
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Cernryan, όπου θα επιβιβαστούμε 
στο φέρρυ, και μετά από 2,5 περίπου ώρες θα φτάσουμε στο 
Μπέλφαστ. την πρωτεύουσα της Βορείας Ιρλανδίας. Στην σύντομη 
περιήγησή μας μεταξύ άλλων θα δούμε το λιμάνι στο οποίο 
ναυπηγήθηκε ο Τιτανικός, το κέντρο της πόλης με το επιβλητικό 
Δημαρχείο και τις γειτονιές με τα χαρακτηριστικά graffities, σημεία 
αναφοράς των αντιπαραθέσεων και αιματηρών συγκρούσεων των 
παρελθουσών δεκαετιών. Έπειτα θα ξεκινήσουμε την διαδρομή 
μας για την Δημοκρατία της Ιρλανδίας και την πρωτεύουσα της, το 
Δουβλίνο. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Δουβλίνο, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

6η ημέρα Δουβλίνο (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα & σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στην ξενάγηση της 
όμορφης πόλης του Δουβλίνου. Στη βόρεια πλευρά του ποταμού 
Liffey θα δούμε την πλατεία Parnell με το μουσείο συγγραφέων, 
την πινακοθήκη μοντέρνας τέχνης, το πάρκο της Μνήμης, την 
πολύ μεγάλη οδό O’ Connell με πολύ ενδιαφέροντα ιστορικού 
ενδιαφέροντος κτίρια, όπως το Ταχυδρομείο, με πληθώρα μνημείων 
μεταξύ των οποίων η «Λόγχη του Δουβλίνου» ή «Μνημείο του 
Φωτός». Στη συνέχεια, θα κινηθούμε στην όχθη του ποταμού 
θαυμάζοντας και πάλι κτίρια όπως το Τελωνείο, το Δικαστικό Μέγαρο 
και τις πολύ ενδιαφέρουσες διαφόρων χρονικών περιόδων γέφυρες 
πάνω στον ποταμό Liffey. Στη νότια πλευρά του ποταμού, θα δούμε 
τους δύο προτεσταντικούς καθεδρικούς ναούς του Αγίου Πατρικίου 
και του Χριστού, το Κάστρο του Δουβλίνου, συγκρότημα δημόσιων 
και κυβερνητικών κτιρίων και τις εγκαταστάσεις της περίφημης 
ζυθοποιίας Guinness. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το τεράστιας 
έκτασης πάρκο του Φοίνικος, όπου βρίσκεται και η προεδρική 
κατοικία. Ακολούθως, θα μεταβούμε στη γεωργιανή συνοικία της 
πόλης με κομψές πλατείες και κτίρια, μεταξύ των οποίων η οικία του 
Oscar Wilde και θα αφήσουμε το λεωφορείο για να συνεχίσουμε 
πεζή στο περίφημο πανεπιστήμιο Trinity. Πολύ κοντά βρίσκεται το 
εθνικό μουσείο, καθώς και η πινακοθήκη του Δουβλίνου. Επίσης 
η κεντρική εμπορική οδός Grafton, αλλά και η περίφημη περιοχή 
Temple Bar, θα έλεγε κανείς το «Soho» του Δουβλίνου. Στο Temple 
Bar αξίζει βεβαίως να περάσει κανείς μία όμορφη βραδιά.

7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

Περιλαμβάνονται: 
Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη – Αθήνα – 
Εδιμβούργο // Δουβλίνο – Αθήνα – Θεσ/νίκη - Έξι 
(6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - Πρόγευμα 
καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου - Εισιτήριο 
καραβιού Stena Line για το δρομολόγιο Cairnryan 
– Belfast - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - 
Σκωτσέζικη Βραδιά (εξαιρετικό show με φαγητό 
& κρασί) - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους - 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΣΚΩΤΙΑ, HIGHLANDS & ΙΡΛΑΝΔΙΑ
εδιμβούργο - GLenCoe - Fort WILLIam - Fort auGustus - LoCH ness - Inverness
FortH BrIdGe - LoCH Lomond - γλαΣκωβη - μπελΦαΣτ - δούβλινο - CorK - CoBH

7η ημέρα Δουβλίνο – Βράχος Κάσελ - Cork – Cobh – πτήση 
επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Ιρλανδίας, το Cork. Στο μέσο περίπου της διαδρομής θα 
επισκεφθούμε το εξαιρετικού ενδιαφέροντος και ίσως πιο 
φωτογραφημένο μνημείο της Ιρλανδίας το Βράχο του Κάσελ. 
Πρόκειται για τα σωζόμενα ερείπια ενός μεσαιωνικού συγκροτήματος 
που αποτελούσε στα μεσαιωνικά χρόνια έδρα των Βασιλέων του 
Munster, και που συνοδεύεται από πολλούς τοπικούς θρύλους. Θα 
θαυμάσουμε τον κυκλικό Πύργο, τον μεσαιωνικό Καθεδρικό Ναό, 
το Παρεκκλήσι, και το μεσαιωνικό νεκροταφείο με τους κελτικούς 
σταυρούς. Στη συνέχεια θα φθάσουμε στο Cork, μια όμορφη πόλη 
με πολλά κανάλια και προκυμαίες πάνω στον Ποταμό Λη. Πολύ 
κοντά στο Cork βρίσκεται η μικρή πόλη Cobh, συνυφασμένη με την 
ναυπηγική τέχνη και τη ναυσιπλοΐα, πολύ γραφική, που ονομαζόταν 
ως την ανεξαρτητοποίηση της Ιρλανδίας Quennstown (πόλη της 
Βασιλίσσης) προς τιμήν της Βασιλίσσης Βικτωρίας. Το Cobh ήταν 
το τελευταίο ευρωπαϊκό λιμάνι που έπιασε στο παρθενικό του 
ταξίδι ο Τιτανικός το 1912, πριν τη βύθισή του, ενώ το 1916 στο 
Cobh μεταφέρθηκαν οι σοροί και οι επιζώντες του Lusitania, του 
υπερωκεανείου που βυθίσθηκε από γερμανικό υποβρύχιο νοτίως 
της Ιρλανδίας, και που η βύθισή του απετέλεσε την αφορμή εισόδου 
των ΗΠΑ στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αργά το απόγευμα μετάβαση 
στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, και πτήση επιστροφής.

7
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ΧΩΡΕΣ
λετονια - εΣΘονια - λιΘούανια

7
ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα
Πτήση για Ρίγα-Σιγκούλντα-Τουράιντα-

Πάρνου-Ταλίν
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Ρίγα, 
πρωτεύουσα της Λετονίας. Μετά την άφιξη μας, θα επισκεφθούμε 
μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Λετονίας, τη Σiγκούλντα, στην 
κοιλάδα του ποταμού Γκάουγια. Είναι ίσως η πιο τουριστική πόλη 
της χώρας και συχνά αποκαλείται ως “Ελβετία της Λετονίας”. Η 
πόλη λόγω της στρατηγικής της θέσης διέθετε τρία κάστρα, τα 
οποία χτίστηκαν όλα κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Σημαντικά 
αξιοθέατα της περιοχής είναι το κάστρο Τουράιντα και το σπήλαιο 
Gutmanis, ένα μοναδικό ποτάμιο σπήλαιο που έχει συνδεθεί με 
πολλούς θρύλους. Το κάστρο Τουράιντα σημαίνει «Κήπος του 
Θεού» και κατασκευάστηκε το 1214 ως κατοικία του Αρχιεπισκόπου 
της Ρίγα. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το κάστρο κατακτήθηκε 
από Πολωνούς, Σουηδούς και Ρώσους, ενώ μετά την πυρκαγιά 
του 1776 καταστράφηκε και ερημώθηκε. Σήμερα αποτελεί το πιο 
επισκέψιμο κάστρο της χώρας. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για 
το Πάρνου, στις ακτές του ομώνυμου όρμου στον κόλπο της Ρίγα 
στη Βαλτική θάλασσα. Είναι δημοφιλές θέρετρο για καλοκαιρινές 
διακοπές και διασχίζεται από τον ομώνυμο ποταμό. Το απόγευμα 
φτάνουμε στο Ταλίν, πρωτεύουσα της Εσθονίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας και το βράδυ ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία 
της πόλης.

2η ημέρα
Ταλίν (ξενάγηση) - Προαιρετική 
Εκδρομή στο Ελσίνκι
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για ξενάγηση στο πανέμορφο 
Ταλίν. Η πρωτεύουσα της Εσθονίας θεωρείται από πολλούς η 
«βασίλισσα» της Βαλτικής», που μπορεί εύκολα να μετατρέψει το 
ταξίδι μας σε παραμύθι. Tο μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο μαγεύει, με 
τα πλακόστρωτα σοκάκια, τις αγορές, τα παραδοσιακά σπίτια. Με 
την αύρα του 13ου αιώνα, οι επισκέπτες νοιώθουν πρωταγωνιστές 
σε μεσαιωνικό παραμύθι, μέσα σε καλοδιατηρημένα τείχη, με 
πλατείες και πύργους. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η αριστοκρατική 
συνοικία Toompea. Διασχίζοντας το πιο γραφικό μονοπάτι, το 
πέρασμα της Αγίας Αικατερίνης, ο επισκέπτης συναντάει την 
πλατεία του Δημαρχείου, που βρίσκεται το μοναδικό γοτθικού 
ρυθμού δημαρχείο στη Βόρεια Ευρώπη. Στον πύργο Kiek in 
de Kök βλέπει κανείς τείχη, κανόνια και διάφορα εκθέματα που 

αφορούν το έγκλημα και τιμωρία, αλλά και τη ζωή στο Ταλίν 
μερικούς αιώνες πριν. Από τα σημαντικά αξιοθέατα είναι το Κάστρο 
Toompea που σήμερα φιλοξενεί το Κοινοβούλιο της Εσθονίας και 
το Ρωσικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αλέξανδρου Νέφσκι, 
που χτίστηκε το 1900. Ο λόφος Kohtuotsa με την πανοραμική θέα 
στην πόλη, το μπαρόκ παλάτι Kadriorg, που χτίστηκε το 1718 και 
σήμερα αποτελεί Μουσείο Τέχνης, που είναι το μεγαλύτερο όλης 
της χώρας, με έργα της Εσθονίας από τον 18ο έως το 21ο αιώνα 
και την Πλατεία Ελευθερίας, ένα δημοφιλές σημείο συνάντησης, 
στην άκρη της Παλιάς Πόλης. Το απόγευμα ελεύθερο. Προτείνουμε 
προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι, την πρωτεύουσα της Φινλανδίας 
(2 ώρες με το καράβι, έξοδα ατομικά).

3η ημέρα
Ταλίν - Τάρτου - πτήση για Βίλνιους
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Τάρτου, τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Εσθονίας. Σε αντίθεση με την πολιτική και οικονομική 
πρωτεύουσα της, το Τάρτου είναι πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο, 
δεδομένου ότι είναι η έδρα του παλαιότερου πανεπιστήμιου της 
χώρας. Ο ποταμός Εμάγιογκι, συνδέει τις δύο μεγαλύτερες λίμνες της 
Εσθονίας, διασχίζει το Τάρτου. Θα περπατήσουμε στο παλαιότερο 
τμήμα της πόλης, όπου θα επισκεφθούμε την αναστηλωμένη 
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με τα μοναδικά αγαλματίδια από 
τερακότα. Στη συνέχεια θα δούμε τον λόφο Ντομ, ένα ρομαντικό 
πάρκο με τις γέφυρες του Αγγέλου και Διαβόλου, τα ερείπια του 
καθεδρικού ναού του 13ου αιώνα -του μεγαλύτερου των χωρών 
της Βαλτικής- καθώς και την πλατεία του Δημαρχείου. Στη συνέχεια 
μετάβαση στο αεροδρόμιο του Ταλίν για την πτήση μας για Βίλνιους. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

Tάρτου



κρούαΖιερα ελΣινκι

...ΒΑΛΤΙΚΗΣ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Air Baltic 
Θεσ/νίκη-Ρίγα // Ταλίν-Βίλνιους // Ρίγα-Θεσ/νίκη - Έξι 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* όπως αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο ή παρόμοια - Ημιδιατροφή (πρωινό & δείπνο) 
καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου - Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
- Φόροι των πόλεων & των ξενοδοχείων 
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων  - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Κρουαζιέρα 
από Ταλίν στο Ελσίνκι -  Μεταφορά & Είσοδος στο Latvian 
Ethnographic Open Air Museum - Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους - Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται

1. Πτήσεις με Air Baltic με πρωινή αναχώρηση & 
βραδινή επιστροφή από Θεσσαλονίκη & αθήνα. 
2. Εσωτερική Πτήση από ταλίν - βίλνιους για να 
αποφύγουμε περιττά χιλιόμετρα.
3. Διανυκτερεύσεις στο ολοκαίνουριο Courtyard by 
Marriott Vilnius Center 4* – πρώτη λειτουργία 2018
4. Ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο στο χώρο των 
ξενοδοχείων & όχι σε τοπικά εστιατόρια)
5. Αναλυτική αναφορά τιμών εισόδων στα κάστρα, 
μουσεία, εκκλησίες που θα επισκεφθούμε
6. Επίσκεψη στη Σίγκουλντα, στην κοιλάδα του ποταμού 
γκάουγια, μία από τις ομορφότερες πόλεις της λετονία & 
το κάστρο τουράιντα που κατασκευάστηκε το 1214.
7. Επίσκεψη στο Τάρτου, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της εσθονίας, με το παλαίοτερο πανεπιστήμιο της χώρας.
8. Θαυμάζουμε το υποδειγματικά αναστηλωμένο 
κάστρο του Δούκα Βιτάουτας κτισμένο πάνω στα νησιά 
της λίμνης γκάλβε.
9. Επίσκεψη στο παλάτι & τους κήπους Ρούνταλε, ένα 
από τα ομορφότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της 
βαλτικής.
10. Επίσκεψη στη Γιουρμάλα, το μεγαλύτερο 
καλοκαιρινό θέρετρο της βαλτικής.

επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι γιατί 
το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

4η ημέρα
Βίλνιους (ξενάγηση πόλης) - Τρακάι - 
Κάουνας
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για ξενάγηση στο πανέμορφο 
Βίλνιους, που αποπλανεί τον επισκέπτη με τη γοητεία της όμορφης 
και μαγευτικής παλιάς του πόλης, της μεγαλύτερης των χωρών 
της Βαλτικής, με τη γραφική μπαρόκ αρχιτεκτονική της. Η πόλη 
έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ενώ συγκαταλέγεται επίσης 
στις πιο πράσινες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια 
της περιήγησής μας θα δούμε μεταξύ άλλων την εκκλησία των 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, το πανεπιστήμιο του Βίλνιους, που 
ιδρύθηκε το 1579 και είναι ένα από τα αρχαιότερα της Ανατολικής 
Ευρώπης, καθώς και την εκκλησία της Αγίας Άννας. Θα περπατήσουμε 
στην πλατεία του καθεδρικού, την πλατεία του δημαρχείου, θα 
δούμε την πύλη της Αυγής και τον εντυπωσιακότερο ορθόδοξο 
ναό της πόλης και θα επισκεφθούμε το μουσείο του Βίλνιους. Θα 
συνεχίσουμε για τη γειτονική πόλη Τρακάι, την πρώτη πρωτεύουσα 
της Λιθουανίας. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το υποδειγματικά 
αναστηλωμένο μεσαιωνικό κάστρο του Δούκα Βιτάουτας κτισμένο 
πάνω στα νησιά της λίμνης Γκάλβε. Μετά το Τρακάι θα συνεχίσουμε 
για την πόλη Κάουνας, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της 
Λιθουανίας. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε 
τη γοτθική εκκλησία του Βίταουτας δίπλα στον ποταμό Nemunas, 
το παλιό δημαρχείο, τον κεντρικό πεζόδρομο με τα υπέροχα κτήρια 
και τον καθεδρικό ναό, τη γοτθική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το κέντρο της σύγχρονης πόλης, 
όπου συγκεντρώνεται όλη η οικονομική και κοινωνική ζωή. Θα 
περπατήσουμε στον πεζόδρομο - από τους μεγαλύτερους της 
Ευρώπης - και θα δούμε την πλατεία της Ελευθερίας. Το βράδυ 
επιστροφή στο Βίλνιους.

5η ημέρα
Βίλνιους - Λόφος των Σταυρών - 
Ρούνταλε - Ρίγα
Πρόγευμα και αναχώρηση για να επισκεφτούμε το «Λόφο των 
Σταυρών», το ιερό σημείο προσκυνήματος στη Λιθουανία με 
τους 100.000 σταυρούς. Εκεί κατά τη διάρκεια των πολέμων, οι 
οικογένειες προσεύχονταν για να βρουν τους νεκρούς συγγενείς 
τους. O «ιερός» αυτός λόφος συμβολίζει τη μακροχρόνια ειρήνη 
που επικρατεί στη Λιθουανία, παρά τις απειλές που δέχτηκε 
μέσα στο πέρασμα της Ιστορίας. Μετά τον τρίτο διαχωρισμό της 
Πολωνικής – Λιθουανικής κοινοπολιτείας, η Λιθουανία έγινε 

μέλος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Πολωνοί και οι Λιθουανοί 
ανεπιτυχώς επαναστάτησαν εναντίον ρωσικών αρχών το 1831 
και το 1863. Αυτές οι δυο εξεγέρσεις συνδέονται με τον «Λόφο 
των Σταυρών». Οι οικογένειες που δεν μπορούσαν να βρουν τα 
άψυχα σώματα των συγγενών τους τοποθετούσαν συμβολικά έναν 
σταυρό στο συγκεκριμένο σημείο. Συνεχίζουμε για το Ρούνταλε, με 
το περίλαμπρο παλάτι και τον υπέροχο κήπο του, που αναμφίβολα 
είναι ένα από τα ομορφότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα 
της Βαλτικής. Το παλάτι κτίστηκε για την Τσαρίνα Άννα από τον 
Ραστρέλλι, τον αρχιτέκτονα του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη. Στη 
συνέχεα αναχωρούμε για τη Ρίγα, που είναι γνωστή σαν το «Παρίσι 
του Βορρά». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

6η ημέρα
Ρίγα (ξενάγηση πόλης) – Προαιρετική 
Επίσκεψη Latvian Ethnographic Open 
Air Museum
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για τη ξενάγηση μας. Η 
πρωτεύουσα της Λετονίας υπήρξε η τρίτη βιομηχανική πόλη της 
Ρωσίας μετά τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Γνώρισε μεγάλη 
άνθηση μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα από τα κυριότερα 
αξιοθέατά της είναι η Παλιά Πόλη. Περνώντας τα στενά λιθόστρωτα 
δρομάκια, πλαισιωμένα από μεσαιωνικά και ιστορικά κτίσματα, θα 
επισκεφθούμε τις όχθες του ποταμού Νταούγκαβα που διασχίζει 
την πόλη, τον Καθεδρικό όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα 
εκκλησιαστικά όργανα της Ευρώπης με 6.768 αυλούς, την εκκλησία 
του Αγίου Πέτρου και του Αγ. Γεωργίου. Το απόγευμα ελεύθερο 
για να περιπλανηθείτε στους κομψούς εμπορικούς δρόμους του 
κέντρου. Εναλλακτικά προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη στο 
Latvian Ethnographic Open Air Museum, το οποίο είναι ένα από τα 
αρχαιότερα και μεγαλύτερα «ανοιχτά» μουσεία της Ευρώπης.

7η ημέρα
Ρίγα - Γιούρμαλα - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Γιούρμαλα - το μεγαλύτερο 
θέρετρο της Βαλτικής. Πρόκειται για μια περιοχή μήκους 32 
χιλιομέτρων και πλάτους 3 χιλιομέτρων, με υπέροχες παραλίες 
από λευκή άμμο, που βρίσκεται ανάμεσα από τον Κόλπο της Ρίγα 
της Βαλτικής Θάλασσας και τον ποταμό Λιέλουπε. Στη συνέχεια θα 
μεταβούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση.

9
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BeNeLux
αμΣτερνταμ-Zaanse sCHans-Χαγη-ντελΦτ-ροτερνταμ

6
ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα
Πτήση για Άμστερνταμ (Περιήγηση 

Πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Άμστερνταμ. 
Άφιξη και επίσκεψη στα αξιοθέατα της πόλης που «επιπλέει», 
τον παραδοσιακό “Μύλος του Rembrandt” στις όχθες του 
ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», το 
επιβλητικό “Rijksmuseum”, η πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», 
το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά» και ο «πλωτός» Κεντρικός 
Σταθμός. Θα θαυμάσουμε επίσης την πλατεία Νταμ με τα 
βασιλικά ανάκτορα και την Νέα Εκκλησία, τις πλατείες 
Ρέμπραντ και Λάιτσεπλεϊν, το εντυπωσιακό κτίριο του πλωτού 
σιδηροδρομικού σταθμού, θα νιώσουμε την ζωντάνια της 
πόλης στο γραφικό Ροκινκάι και θα καταλήξουμε στην μεγάλη 
πλατεία με την Λυρική Σκηνή. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικό περίπατο 
στην περίφημη συνοικία «Τα Κόκκινα Φανάρια» - Red Light 
District.

2η ημέρα
Άμστερνταμ - Zaanse Schans - 
Φόλενταμ - Μάρκεν
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχωρούμε 
διασχίζοντας το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα 
Polders και τα μικρά κανάλια. Στο φημισμένο & πανέμορφο 
χωριό Zaanse Schans θα θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς 
ανεμόμυλους. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα γραφικά 
ολλανδικά ψαροχώρια Φόλενταμ & Μάρκεν. Κατά τη διάρκεια 
της εκδρομής, θα επισκεφτούμε κι ένα τοπικό, παραδοσιακό 
τυροκομείο, όπου «Η Μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με 
παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς παρασκευάζουν 
τα περίφημα ολλανδικά τυριά και θα έχουμε την ευκαιρία να 
δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Για το ελεύθερο απόγευμα, 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε στο Ρέικσμουζεουμ (Εθνικό 
Μουσείο) ή το Μουσείο Βαν Γκογκ, ή να κάνετε μια βόλτα 
στην Αγορά του Άλμπερτ Κάουπ, που είναι και η μεγαλύτερη 
υπαίθρια αγορά στην Ευρώπη.

Βρυξέλλες

Mπρυζ

Aμβέρσα



αmBερΣα-βρύξελλεΣ -γανδη-μπρύΖ-βατερλο-λούξεμβούργο

...KAΤΩ ΧΩΡΕΣ

Περιλαμβάνονται: 
Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη - Αθήνα - Άμστερνταμ 
// Βρυξέλλες - Αθήνα -Θεσ/νίκη - Πέντε (5) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο - Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - 
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Δημοτικοί Φόροι 
Ξενοδοχείων (Άμστερνταμ 4,5€ - Βρυξέλλες 4.25€ 
ανά άτομο τη διανυκτέρευση) - Περίπατος στη Red 
Light District «Τα κόκκινα φανάρια» 12€ - Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους -  Οτιδήποτε 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

1. Διαμονή στο Crowne Plaza Amsterdam 
South 4* στο Άμστερνταμ με βαθμολογία 
στη booking.com 8.9.

2. Διαμονή στο Marivaux 4* στο κέντρο 
των βρυξελλών με βαθμολογία στη 
booking.com 8.2.

3. Πλήρες πρόγραμμα BeNeLux (Belgium 
– netherlands – Luxemburg)

4. Επίσκεψη στο Zaanse Schans, όπου θα 
δούμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους.

επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι γιατί 
το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
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3η ημέρα
Άμστερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - 
Ρότερνταμ - Αμβέρσα - Βρυξέλλες
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
πόλη της «Ειρήνης», Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου 
και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο «Παλάτι 
της Ειρήνης», τα μοναδικής αξίας κτίρια που στεγάζουν 
Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας την πιο κομψή, 
καθώς και τη μεγαλύτερη και κοσμική παραλία της Ολλανδίας, 
Scheveningen. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς 
τη μεσαιωνική πόλη Ντελφτ, που αποτελεί την πρώτη 
πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μία πόλη με πανέμορφο 
ιστορικό κέντρο & μεγαλοπρεπούς βασιλικούς ναούς. Έπειτα 
συνεχίζουμε για το Ρότερνταμ, στις εκβολές του ποταμού 
Ρήνου, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου με τους 
ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
αξίας οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem & 
Erasmus. Συνεχίζουμε για την Αμβέρσα, γνωστή ως «πόλη 
των διαμαντιών», καθώς πάνω από το 70% του συνόλου των 
διαμαντιών διακινούνται εκεί. Τελικός προορισμός μας μία από 
τις πιο όμορφες πόλεις του Βελγίου & έδρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τις Βρυξέλλες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα
Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε για την 
γραφική Γάνδη, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου 
και πρωτεύουσα της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας. Θα 
επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη. Εκεί θα 
δούμε έργα του Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το υπέροχο 
τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Θα δούμε 
το κάστρο των ιπποτών και θα γνωρίσουμε την πόλη που 
υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της 
Ευρώπης. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην πρωτεύουσα 
της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, μια από τις ομορφότερες 
πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, τη Μπρυζ. Θα δούμε το 
πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο 
στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας, τη 
πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το 

Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους Arends, το Κολέγιο της 
Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο και το ιστορικό 
κέντρο, μοναδικό στολίδι της πόλης. Στην συνέχεια αργά το 
απόγευμα επιστροφή στις Βρυξέλλες.

5η ημέρα
Βρυξέλλες - Bατερλό - Λουξεμβούργο
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Νωρίς το πρωι θα 
κάνουμε την ξενάγηση στην αριστοκρατική πόλη, έδρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα δούμε την πανέμορφη πλατεία 
Γκραντ Πλατς με το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το κτίριο που 
στεγάζει το Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησιακά 
κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο του Μανεκέν Πις, που είναι 
το σύμβολο της πόλης ,το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό 
Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ 
και της Αγίας Γουδούλης, τα κτήρια της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, 
την Αψίδα του Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος 
το Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών. 
Αναχωρούμε για το μνημείο του Βατερλό στο σημείο που έγινε 
η τελευταία μάχη του Ναπολέοντα Ά  στις 18 Ιουνίου 1815 
και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα της 
Ευρώπης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το μικρότερο κρατίδιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουξεμβούργο, θα διασχίσουμε τις 
Αρδέννες, με τα καταπράσινα δάση, τα γραφικά χωριουδάκια 
και τα μεγαλοπρεπή κάστρα.. Στη περιήγηση μας θα δούμε το 
παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό της Παναγιάς, 
την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη της πόλης των 
τραπεζών. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα
Βρυξέλλες - πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα αναχώρησης 
για τη πτήση επιστροφής. 
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ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ
ΣτοκΧολμη-ερεμπρο-καρλΣταντ-οΣλο-κοπεγΧαγη

7
ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα
Πτήση για Στοκχόλμη - Έρεμπρο - 

Κάρλσταντ - Όσλο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη 
Στοκχόλμη. Ξεκινάμε το πανέμορφο ταξίδι μας διασχίζοντας 
καταπράσινα τοπία, δάση & ειδυλλιακές μικρές & μεγάλες 
λίμνες με κρυστάλλινα νερά. Φθάνουμε στο Έρεμπρο, μία από 
τις αρχαιότερες πόλεις της Σουηδίας. Την πόλη που αποτελεί 
έναν από τους σημαντικότερους κόμβους στην ενδοχώρα. 
Θαυμάζουμε το κάστρο του Έρεμπρο, την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου, το Δημαρχείο & το κτίριο Γκάμλα Σπαρμπανκσουσέτ. 
Συνεχίζουμε για το γραφικό Κάρλσταντ και αργά το απόγευμα, 
φθάνουμε στη Νορβηγική πρωτεύουσα, πανοραμικά χτισμένη 
πάνω στο βόρειο άκρο του ομώνυμου Οσλοφιόρ. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα
Όσλο (Ξενάγηση πόλης) – Κρουαζιέρα 
(Όσλο – Κοπεγχάγη)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Στην περιήγησή μας 
θα δούμε το Κοινοβούλιο, το παλάτι με το νεοκλασικό τους 
ύφος, το μοντέρνο δημαρχείο, το γοτθικό καθεδρικό ναό, 
την πανέμορφη Όπερα, το πάρκο Φρόγκνερ με τα περίφημα 
γλυπτά του Βίγκελαντ από γρανίτη και σφυρηλατημένο σίδερο 
και το σημαντικό στο είδος του μουσείο με πλοία των Βίκινγκς. 
Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση στο 
πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, τακτοποίηση στις καμπίνες & 
χρόνος για να εξερευνήσουμε τα καταστρώματα του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω σε καμπίνα.

3η ημέρα
Κοπεγχάγη (Ξενάγηση πόλης) – 
Κρουαζιέρα στα κανάλια
Πρόγευμα στο εστιατόριο του κρουαζιερόπλοιου. Αρχίζει η 
γνωριμία μας με μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου. 
Το όνομά της σημαίνει «Λιμάνι των εμπόρων». Στη ξενάγηση 
πόλης θα δούμε μεταξύ άλλων την εντυπωσιακή πλατεία 
Δημαρχείου με το άγαλμα του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, τη 

Γλυπτοθήκη, το Χρηματιστήριο (το πιο παλιό της Ευρώπης), 
τα ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το κανάλι Νίχαβν, το κάστρο 
Ρόζεμποργκ, όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του θρόνου, 
την πλατεία Λαγκελίνιε με την Μικρή Γοργόνα, τη βιβλιοθήκη. 
Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε σε καραβάκι και θα 
θαυμάσουμε την πρωτεύουσα της Δανίας από μία διαφορετική 
οπτική. Η εμπειρία των ειδυλλιακών λιμανιών και καναλιών 
της πόλης θα σας συνεπάρει. Θα δούμε την Όπερα, το παλάτι 
Amalienborg, το παλάτι Christiansborg, την εντυπωσιακή 
βιβλιοθήκη Black Diamond. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Eλσίνκι

Έρεμπρο



γεΦύρα ορεΣούντ-ΣτοκΧολμη-ελΣινκι-ταλιν-ριγα

...& ΒΑΛΤΙΚΗΣ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Air Baltic Θεσ/
νίκη - Ρίγα - Στοκχόλμη // Ρίγα - Θεσ/νίκη - Τέσσερις διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* - Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του 
ξενοδοχείου - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - 
Εισιτήρια Tallink-Silja για τη νυκτερινή κρουαζιέρα Στοκχόλμη - Ελσίνκι 
Ελσίνκι σε δίκλινες καμπίνες B-class με πρόγευμα - Εισιτήρια DFDS 
Seaways για τη νυκτερινή κρουαζιέρα από Όσλο – Κοπεγχάγη σε 
εσωτερικές καμπίνες με ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο σε πλούσιο 
μπουφέ & 1 ποτό το άτομο) - Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Μίνι κρουαζιέρα στα 
κανάλια της Κοπενγχάγης (διάρκεια 1 ώρα) - Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Αναβάθμιση Silja Line σε 
sea view καμπίνα 26€ - Αναβάθμιση DFDS σε sea view καμπίνα 35€ - 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους - Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

1. Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία & 
όχι σε περιφερειακά εκτός πόλεων.
2. Νυχτερινή κρουαζιέρα από Ελσίνκι 
- Στοκχόλμη σε δίκλινες καμπίνες 
B-class με πρόγευμα σε μπουφέ.
3. Νυχτερινή κρουαζιέρα από Όσλο - 
Κοπενγχάγη σε εσωτερικές καμπίνες 
με ημιδιατροφή (πρωινό & δείπνο) σε 
μπουφέ καθώς και ένα ποτήρι ποτό.
4. Μίνι κρουαζιέρα (διάρκειας 1 ώρας) 
στα κανάλια της κοπενγχάγη.
5. Κρουαζιέρα από Ελσίνκι - Ταλίν.

επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι γιατί 
το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

4η ημέρα
Κοπεγχάγη - Γέφυρα Όρεσουντ - 
Στοκχόλμη
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχωρούμε 
με τελικό προορισμό την πρωτεύουσα της Σουηδίας. 
Θα συναντήσουμε το θαύμα της μηχανικής, τη γέφυρα 
Όρεσουντ. Εγκαινιάστηκε στις 1 Ιουλίου 2000 και εκτείνεται 
σε 8 χιλιόμετρα. Συνεχίζουμε για τη Στοκχόλμη, όπου θα 
φτάσουμε το απόγευμα έχοντας περάσει από το Γιόνσεπινγκ 
& το Νορσεπινγκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

5η ημέρα
Στοκχόλμη (Ξενάγηση) – Κρουαζιέρα 
για Ελσίνκι
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Γνωριμία με την 
«Βενετία του Βορρά» που βρίσκεται χτισμένη επάνω σε 
δεκάδες νησιά. Ξενάγηση για να γνωρίσετε την ιστορία της 
σουηδικής πρωτεύουσας και να περιηγηθείτε στο μεσαιωνικό 
κομμάτι της πόλης, το παλάτι, το δημαρχείο στις αίθουσες 
του οποίου πραγματοποιείται η απονομή των βραβείων 
Νόμπελ, την Όπερα, το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, αξίζει 
να επισκεφθείτε το μουσείο που στεγάζει το πολεμικό πλοίο 
«Βάασα», το οποίο ανασύρθηκε από το βυθό του λιμανιού 
της πόλης. Το απόγευμα, θα επιβιβαστούμε σ’ ένα από 
τα κρουαζιερόπλοια που κάνουν το ταξίδι για το Ελσίνκι. 
Τακτοποίηση στις καμπίνες & χρόνος για να εξερευνήσουμε 
τα καταστρώματα του πλοίου. Μέσα από το αρχιπέλαγος 
που διασχίζουμε περνάμε δίπλα από το θαλάσσιο φρούριο 
Σουομελίνα, το επιβλητικό αμυντικό κάστρο που εκτείνεται σε 
6 νησιά. Διανυκτέρευση εν πλω σε καμπίνα.

6η ημέρα
Ελσίνκι (Ξενάγηση Πόλης) – Κρουαζιέρα 
για Ταλίν
Πρόγευμα στο εστιατόριο του κρουαζιερόπλοιου. Πρώτη 
γνωριμία με την «Κόρη της Βαλτικής» ξεκινάει. Θα δούμε 
τα παγοθραυστικά του φινλανδικού στόλου, το προεδρικό 
μέγαρο και την υπαίθρια αγορά στο λιμάνι, τον ορθόδοξο ναό 
Ουσπένσκι, την πλατεία της γερουσίας με τον καθεδρικό του 
Αγίου Νικολάου, το Ολυμπιακό Στάδιο, το κτίριο της Όπερας, 
τα ναυπηγεία, το μνημείο του συνθέτη Σιμπέλιους, την 

περίφημη εκκλησία των Βράχων, τις παραθαλάσσιες σάουνες 
& τα παγοθραυστικά. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο 
καράβι με προορισμό το Ταλίν. Η πρωτεύουσα της Εσθονίας 
θεωρείται, δικαιολογημένα, από πολλούς η «βασίλισσα» 
της Βαλτικής», που μπορεί εύκολα να μετατρέψει το ταξίδι 
μας σε παραμύθι. Η Παλιά Πόλη από είναι το μεσαιωνικό 
ιστορικό κέντρο μαγεύει, με τα πλακόστρωτα σοκάκια, τις 
αγορές, τα παραδοσιακά σπίτια. Με την αύρα του 13ου αιώνα, 
οι επισκέπτες νοιώθουν πρωταγωνιστές σε μεσαιωνικό 
παραμύθι, μέσα σε καλοδιατηρημένα τείχη, με πλατείες και 
με πύργους. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η αριστοκρατική 
συνοικία Toompea. Διασχίζοντας το πιο γραφικό μονοπάτι, το 
πέρασμα της Αγίας Αικατερίνης, συναντάει ο επισκέπτης την 
πλατεία του Δημαρχείου, που βρίσκεται το μοναδικό γοτθικού 
ρυθμού δημαρχείο στη Βόρεια Ευρώπη. Στον πύργο Kiek in 
de Kök βλέπει κανείς τείχη, κανόνια και διάφορα εκθέματα 
που αφορούν το έγκλημα και την τιμωρία,. Από τα σημαντικά 
αξιοθέατα είναι το Κάστρο Toompea που σήμερα φιλοξενεί το 
Κοινοβούλιο της Εσθονίας και το Ρωσικό Ορθόδοξο Καθεδρικό 
Ναό του Αλέξανδρου Νέφσκι,, ο λόφος Kohtuotsa με την 
πανοραμική θέα στην πόλη, το Ανοιχτό Μουσείο Εσθονίας, το 
μπαρόκ παλάτι Kadriorg (Μουσείο Τέχνης). Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

7η ημέρα
Ταλίν - Ρίγα (περιήγηση πόλης) - Πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχωρούμε με 
προορισμό τη Ρίγα. Η πρωτεύουσα της Λετονίας υπήρξε η 
τρίτη βιομηχανική πόλη της Ρωσίας μετά τη Μόσχα και την Αγία 
Πετρούπολη. Γνώρισε μεγάλη άνθηση μετά τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και ένα από τα κυριότερα αξιοθέατά της είναι η 
Παλιά Πόλη. Περνώντας τα στενά λιθόστρωτα δρομάκια, 
πλαισιωμένα από μεσαιωνικά και ιστορικά κτίσματα, θα 
επισκεφθούμε τις όχθες του ποταμού Νταούγκαβα που 
διασχίζει την πόλη, τον Καθεδρικό όπου βρίσκεται ένα από 
τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά όργανα της Ευρώπης με 6.768 
αυλούς, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου και του Αγ. Γεωργίου. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για πτήση επιστροφής. 
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ
ελΣινκι-ΣτοκΧολμη-ούψαλα-ερεμπρο-καρλΣταντ-οΣλο

1η ημέρα
Πτήση Για Ελσίνκι (Ξενάγηση Πόλης)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο & αναχώρηση για το Ελσίνκι. 
Άφιξη στο Ελσίνκι και πρώτη γνωριμία με την «Κόρη της Βαλτικής» 
ξεκινάει. Θα δούμε τα παγοθραυστικά του φινλανδικού στόλου, 
το προεδρικό μέγαρο και την υπαίθρια αγορά στο λιμάνι, τον 
ορθόδοξο ναό Ουσπένσκι, την πλατεία της γερουσίας με τον 
καθεδρικό του Αγίου Νικολάου, το Ολυμπιακό Στάδιο, το κτίριο 
της Όπερας, τα ναυπηγεία, το μνημείο του συνθέτη Σιμπέλιους, 
την περίφημη εκκλησία των Βράχων, τις παραθαλάσσιες σάουνες 
& τα παγοθραυστικά. Τέλος, θα περιδιαβούμε τις παραδοσιακές 
υπαίθριες αγορές της πόλης με τα ξυλόγλυπτα προϊόντα των Σάμι 
(κατοίκων στη βόρεια Σκανδιναβία) & τα εντυπωσιακά κομμάτια 
σύγχρονου design. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα
Ελσίνκι – Κρουαζιέρα
(Ελσίνκι/ Μαριενχαμν/ Στοκχόλμη)
Μετά το πρόγευμα θα μεταφερθούμε στο λιμάνι. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στους δρόμους της πρωτεύουσας αρχιτεκτονικού 
σχεδίου του έτους 2012 & θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο 
πολυκατάστημα της Σκανδιναβίας, το Stockmann. Το απόγευμα, 
θα επιβιβαστούμε σ’ ένα από τα κρουαζιερόπλοια που κάνουν το 
ταξίδι για την Στοκχόλμη. Τακτοποίηση στις καμπίνες & χρόνος 
για να εξερευνήσουμε τα καταστρώματα του πλοίου. Μέσα από 
το αρχιπέλαγος που διασχίζουμε περνάμε δίπλα από το θαλάσσιο 
φρούριο Σουομελίνα, το επιβλητικό αμυντικό κάστρο που 
εκτείνεται σε 6 νησιά. Διανυκτέρευση εν πλω σε καμπίνα.

3η ημέρα
Στοκχόλμη (Ξενάγηση Πόλης) – Δώρο 
Εκδρομή Ουψάλα
Άφιξη το πρωί στη Στοκχόλμη. Πρώτη γνωριμία με την «Βενετία 
του Βορρά» που βρίσκεται χτισμένη επάνω σε δεκάδες 
νησιά. Ξενάγηση για να γνωρίσετε την ιστορία της σουηδικής 
πρωτεύουσας και να περιηγηθείτε στο μεσαιωνικό κομμάτι 
της πόλης, το παλάτι, το δημαρχείο στις αίθουσες του οποίου 
πραγματοποιείται η απονομή των βραβείων Νόμπελ, την Όπερα, 
το Κοινοβούλιο & τους εμπορικούς δρόμους. Στη συνέχεια, αξίζει 

να επισκεφθείτε το καινούργιο μουσείο που στεγάζει το πολεμικό 
πλοίο «Βάασα», το οποίο ανασύρθηκε από το βυθό του λιμανιού 
της πόλης. Το απόγευμα σας προσφέρουμε εκδρομή στην Ουψάλα, 
με το τεράστιο αστεροσκοπείο της, το διάσημο πανεπιστήμιό της & 
το Καθεδρικό του 14ου αιώνα. Επιστροφή στη Στοκχόλμη.

Όσλο

Mπέργκεν

Ουψάλα

10
ΗΜΕΡΕΣ
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μπεργκεν-γκεϊλο-κοπενγΧαγη-καΣτρο FrederIKsBorG

6η ημέρα
Μπέργκεν – Εκδρομή Στα Ομορφότερα 
Νορβηγικά Φιόρδ - Γκέιλο
Πρόγευμα και αναχώρηση για να κάνουμε μία μίνι κρουαζιέρα 
(διάρκεια 2 ώρες περίπου) από Gudvangen και τελικό προορισμό 
το Flam. Θα θαυμάσουμε ένα από τα μεγαλύτερα Νορβηγικά 
φιόρδ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο τραίνο για να κάνουμε 
μία από τις ομορφότερες διαδρομές τραίνου (Flam-Myrdal-
Geilo). Επιβίβαση στο λεωφορείο με τελικό προορισμό το Γκέιλο. 
Ελεύθερος χρόνος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα
Γκέιλο – Όσλο (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το Όσλο. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε το Κοινοβούλιο, το παλάτι με 
το νεοκλασικό τους ύφος, το μοντέρνο δημαρχείο, το γοτθικό 
καθεδρικό ναό, την πανέμορφη Όπερα, το πάρκο Φρόγκνερ με τα 
περίφημα γλυπτά του Βίγκελαντ από γρανίτη και σφυρηλατημένο 
σίδερο και το πολύ σημαντικό στο είδος του μουσείο με πλοία των 
Βίκινγκς. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.

8η ημέρα
Όσλο - Κρουαζιέρα (Όσλο – 
Κοπενγχάγη)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το λιμάνι. 
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την επιβίβασή μας στο κρουαζιερόπλοιο 
με προορισμό την Κοπενγχάγη. Τακτοποίηση στις καμπίνες & 
χρόνος για να εξερευνήσουμε τα καταστρώματα του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω σε καμπίνα με ημιδιατροφή.

9η ημέρα
Κοπεγχάγη – Κάστρο Frederiksborg
Πρόγευμα στο εστιατόριο του κρουαζιερόπλοιου. Αρχίζει η 
γνωριμία μας με μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου. Το 
όνομά της σημαίνει «Λιμάνι των εμπόρων». Στη ξενάγηση πόλης 
θα δούμε μεταξύ άλλων την εντυπωσιακή πλατεία Δημαρχείου 
με το άγαλμα του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, τη Γλυπτοθήκη, 
το Χρηματιστήριο (το πιο παλιό της Ευρώπης), τα ανάκτορα 
Κρίστιανμποργκ, το κανάλι Νίχαβν, το κάστρο Ρόζεμποργκ, όπου 
φυλάσσονται τα κοσμήματα του θρόνου, την πλατεία Λαγκελίνιε 

5η ημέρα
Όσλο – Μπέργκεν (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για το Μπέργκεν. Το 
Μπέργκεν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας και μία 
από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, καθώς συνδυάζει την 
ομορφιά όλων των σκανδιναβικών χωρών. Περιήγηση στη παλιά 
πόλη Bryggen όπου εντύπωση μας κάνουν τα έντονα χρώματα στα 
κτίρια με την περίεργη κλίση που φαίνεται σαν να ακουμπάνε το ένα 
το άλλο και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα
Στοκχόλμη – Έρεμπρο - Κάρλσταντ - 
Όσλο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Συνεχίζουμε το πανέμορφο ταξίδι 
μας διασχίζοντας καταπράσινα τοπία, δάση & ειδυλλιακές μικρές & 
μεγάλες λίμνες με κρυστάλλινα νερά. Φθάνουμε στο Έρεμπρο, μία 
από τις αρχαιότερες πόλεις της Σουηδίας. Την πόλη που αποτελεί 
έναν από τους σημαντικότερους κόμβους στην ενδοχώρα. 
Θαυμάζουμε το κάστρο του Έρεμπρο, την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου, το Δημαρχείο & το κτίριο Γκάμλα Σπαρμπανκσουσέτ. 
Συνεχίζουμε για το γραφικό Κάρλσταντ και αργά το απόγευμα, 
φθάνουμε στη Νορβηγική πρωτεύουσα, πανοραμικά χτισμένη 
πάνω στο βόρειο άκρο του ομώνυμου Οσλοφιόρδ που 
περιτριγυρίζεται από κατάφυτες οροσειρές. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Ελσίνκι

πληρεΣ
πρόγραμμα

ΣκανδιναβιαΣ
...ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νίκη 
- Αθήνα - Ελσίνκι // Κοπεγχάγη- Αθήνα - Θεσ/νίκη - Επτά διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* - Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου 
- Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - Εισιτήρια Tallink-Silja για τη νυκτερινή 
κρουαζιέρα Ελσίνκι - Στοκχόλμη σε δίκλινες καμπίνες B-class με πρόγευμα - 
Εισιτήρια για τη μίνι κρουαζιέρα στο μεγαλύτερο φιόρδ Sognefjord (Gudvangen-
Flam) διάρκειας περίπου 2 ωρών - Εισιτήρια για μία από τις ομορφότερες 
διαδρομές τραίνου Flam – Myrdal // Myrdal – Geilo - Εισιτήρια DFDS Seaways 
για τη νυκτερινή κρουαζιέρα από Όσλο – Κοπενγχάγη σε εσωτερικές καμπίνες 
με ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο σε πλούσιο μπουφέ & 1 ποτό το άτομο) 
- Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής - Εκδρομή στην Ουψάλα από τη Στοκχόλμη - Μίνι κρουαζιέρα 
στα κανάλια της Κοπενγχάγη (διάρκεια 1 ώρα) - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - Είσοδος 
στο κάστρο Frederiksborg 10€ ανά άτομο - Αναβάθμιση Silja Line σε sea view 
καμπίνα 26€ - Αναβάθμιση DFDS σε sea view καμπίνα 35€ - Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά - Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους - Οτιδήποτε 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

με την Μικρή Γοργόνα – σύμβολο της πόλης, τη βιβλιοθήκη. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το κάστρο Frederiksborg, το 
οποίο χτίστηκε για βασιλική κατοικία του Βασιλιά Christian IV 
στις αρχές του 17ου αιώνα & είναι πάνω σε τρία νησάκια της 
ομώνυμης λίμνης. Σήμερα φιλοξενεί μία σημαντική συλλογή από 
πορτραίτα, ιστορικούς πίνακες ζωγραφικής και μοντέρνα τέχνη 
ενώ οι υπέροχοι μπαρόκ κήποι του είναι το ιδανικό μέρος για 
μια ρομαντική βόλτα εποχής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην 
Κοπενγχάγη.

10η ημέρα
Κοπεγχάγη – Κρουαζιέρα στα κανάλια – 
Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα το λεωφορείο θα 
μας μεταφέρει στο Nyhavn όπου θα επιβιβαστούμε σε καραβάκι και 
θα θαυμάσουμε την πρωτεύουσα της Δανίας από μία διαφορετική 
οπτική. Η εμπειρία των ειδυλλιακών λιμανιών και καναλιών 
της πόλης θα σας συνεπάρει. Θα δούμε την Όπερα, το παλάτι 
Amalienborg, το παλάτι Christiansborg, την εντυπωσιακή Black 
Diamond βιβλιοθήκη και φυσικά τη μικρή γοργόνα. Αργότερα 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
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1η ημέρα Πτήση για Κρακοβία (ξενάγηση)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κρακοβία. Άφιξη ακολουθεί 
ξενάγηση στην Κρακοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας στο παρελθόν, 
σημαντικό πόλο έλξης τουριστών σήμερα. Θα δούμε το εντυπωσιακό 
Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς 
τάφους, την οδό Kanonicza, την εκκλησία των αγίων Πέτρου και Παύλου, 
το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία Rynek Główny 
με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στην πλατεία επίσης 
θα δούμε το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Sukiennice γύρω από το οποίο 
παλαιότερα ήταν η έδρα του εμπορίου υφασμάτων και τώρα στεγάζει έκθεση 
ζωγραφικής & το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ. Σήμερα πάρα πολλές 
εκθέσεις αλλά και υπαίθρια bazaar διοργανώνοντα γύρω του. Στη συνέχεια 
μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα προτείνουμε 
να περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της πόλης & να απολαύσετε φαγητό 
ή ποτό στα καταπληκτικά εστιατόρια και μπαράκια που κατακλύζουν την 
κεντρική πλατεία.

2η ημέρα Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα (Wieliczka)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την Βιελίτσκα 
όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν σήμερα την ζωντανή απόδειξη 
του πανέμορφου και ιδιαίτερου κόσμου μας. Είναι ένα από τα πιο παλιά 
ορυχεία αλατιού του κόσμου και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
Unesco. Υπάρχουν διάδρομοι περίπου 300χλμ εκ των οποίων 3,5χλμ είναι 
επισκέψιμα. Οι υπόγειες στοές βρίσκονται 64-135 μέτρα χαμηλότερα από 
την επιφάνεια της γης, εκεί θα δούμε εκκλησίες, φωσφορίζουσες λίμνες, 
ξύλινα υποστυλώματα όλα φτιαγμένα και σκαλισμένα πάνω στο αλάτι από 
τους μαραγκούς. Έπειτα επιστροφή στο ιστορικό κέντρο της Κρακοβίας όπου 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο.

3η ημέρα Κρακοβία – Άουσβιτς - Βρότσλαβ (ξενάγηση)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα αφήνουμε τη Νότια Πολωνία 
και κατευθυνόμαστε στο ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό χώρο του 
Άουσβιτς / Μπιρκενάου, όπου κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ιστορίας έλαβε χώρα από τους Ναζί 
και πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα βρήκαν το θάνατο. Έπειτα αναχώρηση 
για την πρωτεύουσα της Κάτω Σιλεσίας, το παραμυθένιο Βρότσλαβ. Στο 
κέντρο της πόλης κυλάει ο ποταμός Οντέρ. Είναι χτισμένη πάνω σε 12 
νησιά, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με 112 γέφυρες. Θα δούμε μεταξύ 
άλλων την κεντρική πλατεία Rynek όπου βρίσκεται το Δημαρχείο. Ακόμη θα 
θαυμάσουμε τα πολύχρωμα κτίρια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, το Πανεπιστήμιο καθώς και το νησί Πιάσεκ. Στην συνέχεια 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε το βράδυ περίπατο στο κέντρο 
της πόλης με την πανέμορφη πλατεία.

4η ημέρα Βρότσλαβ-Τσεστοχόβα (Μαύρη Παναγία)-Βαρσοβία
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για τον τόπο όπου 
χτυπάει η καρδιά της Καθολικής Πολωνίας. Πρόκειται για μία πολύ παλαιά 
Βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, η οποία λόγω της παλαιότητας της έχει 
μαύρο χρώμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Βαρσοβία. Άφιξη στην 
αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που κατέχει μια θέση 
στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Προτείνουμε το βράδυ περίπατο για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

5η ημέρα Βαρσοβία (ξενάγηση)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί ξενάγηση στα αξιοθέατα 
της πόλης. Θα δούμε την κεντρική πλατεία της Αγοράς με τον οβελίσκο, το 
Βασιλικό Ανάκτορο, δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής το οποίο λειτουργεί 
σήμερα σαν Μουσείο αλλά και σαν έδρα της Βουλής, το παλάτι και την 
πλατεία του Κάστρου της Βαρσοβίας, σωσμένα από τη ναζιστική λαίλαπα, το 
σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το Παλάτι του 
Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο της κομμουνιστικής Ρωσίας στη Βαρσοβία, 
το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου 
Λαζιένσκι, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, 
το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια 
της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο,. Το απόγευμα 
μην παραλείψετε εξ ιδίων να περπατήσετε στους δρόμους της Βαρσοβίας 
δίπλα από κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης ή να εξερευνήσετε την 
λιγότερο ίσως τουριστική, δυτική όχθη του ποταμού Βιστούλα, διασχίζοντας 
μία από τις πολλές γέφυρες που ενώνουν τα δυο κομμάτια της πόλης.

6η ημέρα Βαρσοβία – Ημερήσια Εκδρομή στο πανέμορφο 
Τόρουν (Toruń)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το πανέμορφο 
Τόρουν. Το Τόρουν είναι χτισμένο δίπλα στον ποταμό Βιστούλα. Πρόκειται 
για μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Πολωνίας. Η μεσαιωνική παλιά πόλη 
είναι η γενέτειρα του αστρονόμου Νικόλαου Κοπέρνικου. Το 2007 η πόλη 
προστέθηκε στον κατάλογο των Επτά Θαυμάτων της Πολωνίας. Η πόλη έχει 
πολλά αρχιτεκτονικά μνημεία και είναι γνωστή για το ότι διατηρεί σχεδόν 
ακέραια τη μεσαιωνική της διάταξη & πολλά γοτθικά κτίρια, όλα χτισμένα 
από τούβλο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βαρσοβία.

7η ημέρα Βαρσοβία - Χρόνος ελεύθερος – πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ελεύθερος χρόνος στην υπέροχη 
αγορά της πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής 
μας.

7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΟΛΩΝΙΑ
κρακοβια-αλατωρύΧεια βιελιτΣκα-αούΣβιτΣ-βροτΣλαβ-τΣεΣτοΧοβα-βαρΣοβια-τορούν 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη - 
Αθήνα - Κρακοβία // Βαρσοβία- Αθήνα - Θεσ/νίκη - Πέντε 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα - Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής - Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία 
Wieliczka & στο Μουσείο Άουσβιτς - Μπίρκεναου - Εισιτήριο 
Εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka - Εισιτήριο Εισόδου Auschwitz 
(περιλαμβάνει ξενάγηση 3 ωρών & ακουστικά) - Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δεν Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & 
αρχαιολογικούς χώρους κτλ - Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων - Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό η προτεινόμενο - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά

γιατί
ΜΕ ΕΜΑΣ

1. Διαμονή στο INX Design Hotel 4* στο 
κέντρο της κρακοβίας με βαθμολογία στη 
booking.com 9.1
2. Διαμονή στο Novotel Centrum 4* στο 
κέντρο του βρότσλαβ με βαθμολογία στη 
booking.com 8.9
3. Διαμονή στο Indigo Nowy Świat 4* 
στο κέντρο της βαρσοβίας με βαθμολογία 
στη booking.com 9.3
4. Μοναδικό Πρόγραμμα με ημερήσια 
επίσκεψη στο μαγευτικό τόρουν (toruń), 
γενέτειρα του νικόλαου κοπέρνικου, που 
παραλείπεται από πολλά προγράμματα.
5. Εισιτήρια εισόδου & επίσημους 
ξεναγούς στα αλατωρυχεία Wieliczka & 
στο auschwitz.

επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:



1η ημέρα Πτήση για Κρακοβία (ξενάγηση)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κρακοβία. Άφιξη 
ακολουθεί ξενάγηση στην Κρακοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας 
στο παρελθόν, σημαντικό πόλο έλξης τουριστών σήμερα. Θα δούμε 
το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό 
Ναό με τους Βασιλικούς τάφους, την οδό Kanonicza, την εκκλησία 
των αγίων Πέτρου και Παύλου, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, 
τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία Rynek Główny με την εκκλησία 
Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στην πλατεία επίσης θα δούμε 
το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Sukiennice γύρω από το οποίο 
παλαιότερα ήταν η έδρα του εμπορίου υφασμάτων και τώρα στεγάζει 
έκθεση ζωγραφικής & το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ. Σήμερα 
πάρα πολλές εκθέσεις αλλά και υπαίθρια bazaar διοργανώνοντα γύρω 
του. Στη συνέχεια μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 
απόγευμα προτείνουμε να περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της 
πόλης & να απολαύσετε φαγητό ή ποτό στα καταπληκτικά εστιατόρια 
και μπαράκια που κατακλύζουν την κεντρική πλατεία.

2η ημέρα Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την Βιελίτσκα 
όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν σήμερα την ζωντανή απόδειξη 
του πανέμορφου και ιδιαίτερου κόσμου μας. Είναι ένα από τα πιο 
παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς Unesco. Υπάρχουν διάδρομοι περίπου 300χλμ εκ των 
οποίων 3,5χλμ είναι επισκέψιμα. Οι υπόγειες στοές βρίσκονται 64-
135 μέτρα χαμηλότερα από την επιφάνεια της γης, εκεί θα δούμε 
εκκλησίες, φωσφορίζουσες λίμνες, ξύλινα υποστυλώματα όλα 
φτιαγμένα και σκαλισμένα πάνω στο αλάτι από τους μαραγκούς. 
Έπειτα επιστροφή στο ιστορικό κέντρο της Κρακοβίας όπου θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο.

3η ημέρα Κρακοβία - Άουσβιτς - Βρότσλαβ (ξενάγηση)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα αφήνουμε τη Νότια 
Πολωνία και κατευθυνόμαστε στο ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό 
χώρο του Άουσβιτς / Μπιρκενάου, όπου κατά τη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ιστορίας 
έλαβε χώρα από τους Ναζί και πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα βρήκαν 
το θάνατο. Έπειτα αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Κάτω Σιλεσίας, 
το παραμυθένιο Βρότσλαβ. Στο κέντρο της πόλης κυλάει ο ποταμός 
Οντέρ. Είναι χτισμένη πάνω σε 12 νησιά, τα οποία συνδέονται 
μεταξύ τους με 112 γέφυρες. Θα δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική 
πλατεία Rynek όπου βρίσκεται το Δημαρχείο. Ακόμη θα θαυμάσουμε 
τα πολύχρωμα κτίρια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή, το Πανεπιστήμιο καθώς και το νησί Πιάσεκ. Στην συνέχεια 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε το βράδυ περίπατο στο 
κέντρο της πόλης με την πανέμορφη πλατεία.

4η ημέρα Βρότσλαβ - Τσεστοχόβα (Μαύρη Παναγία) - Βαρσοβία
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για τον τόπο όπου 
χτυπάει η καρδιά της Καθολικής Πολωνίας. Πρόκειται για μία πολύ 
παλαιά Βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, η οποία λόγω της παλαιότητας 

της έχει μαύρο χρώμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Βαρσοβία. 
Άφιξη στην αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που 
κατέχει μια θέση στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Προτείνουμε το βράδυ περίπατο για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

5η ημέρα Βαρσοβία (ξενάγηση)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί ξενάγηση στα 
αξιοθέατα της πόλης. Θα δούμε την κεντρική πλατεία της Αγοράς με 
τον οβελίσκο, το Βασιλικό Ανάκτορο, δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής το 
οποίο λειτουργεί σήμερα σαν Μουσείο αλλά και σαν έδρα της Βουλής, 
το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου της Βαρσοβίας, σωσμένα από 
τη ναζιστική λαίλαπα, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που 
τιμήθηκε με Νόμπελ, το Παλάτι του Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο 
της κομμουνιστικής Ρωσίας στη Βαρσοβία, το άγαλμα του Φρεντερίκ 
Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι, το Μεγάλο 
Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ 
παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της 
πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο,. Το απόγευμα 
μην παραλείψετε εξ ιδίων να περπατήσετε στους δρόμους της 
Βαρσοβίας δίπλα από κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης ή να 
εξερευνήσετε την λιγότερο ίσως τουριστική, δυτική όχθη του ποταμού 
Βιστούλα, διασχίζοντας μία από τις πολλές γέφυρες που ενώνουν τα 
δυο κομμάτια της πόλης.

6η ημέρα Βαρσοβία - πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
6 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
Kρακοβια - αλατωρύΧεια βιελιτΣκα - αούΣβιτΣ - βροτΣλαβ - τΣεΣτοΧοβα - βαρΣοβια 

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη - Αθήνα - Κρακοβία // 
Βαρσοβία- Αθήνα - Θεσ/νίκη - Πέντε (5) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4*, όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
- Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Επίσημος 
ξεναγός στα Αλατωρυχεία Wieliczka & στο Μουσείο 
Άουσβιτς - Μπίρκεναου - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - Εισιτήριο 
Εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka περίπου 23€ - Εισιτήριο 
Εισόδου Auschwitz περίπου 20€ (περιλαμβάνει ξενάγηση 
3 ωρών & ακουστικά) - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

γιατί
ΜΕ ΕΜΑΣ

1. Διαμονή στο INX Design Hotel 4* στο 
κέντρο της κρακοβίας με βαθμολογία στη 
booking.com 9.1

2. Διαμονή στο Novotel Centrum 4* στο 
κέντρο του βρότσλαβ με βαθμολογία στη 
booking.com 8.9

3. Διαμονή στο Indigo Nowy Świat 4* 
στο κέντρο της βαρσοβίας με βαθμολογία 
στη booking.com 9.3

επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
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1η μέρα Πτήση Για Παρίσι - Ξενάγηση Πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Γαλλίας. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση 
της πόλης. Θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και 
το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο 
Πάνθεον, σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, 
θα θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και 
ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα 
του Αλεξάνδρου Γ́ , το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του 
Ναπολέοντα Α ́ για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το 
σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας 
τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου 
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. 
Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους 
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας 
το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 
Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο 
πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο 
της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική 
Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του 
Σαλβαδόρ Νταλί.

2η μέρα Παρίσι - Λούβρο - Βερσαλλίες - Κρουαζιέρα Στο 
Σηκουάνα
Μετά το πρόγευμα, θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα 
ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί 
με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του 
παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η 
αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που αποτέλεσαν 
το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. 
Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε 
η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα 
του Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας 
Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους καταπληκτικούς κήπους 
των ανακτόρων. Επιστροφή στο Παρίσι και θα απολαύσουμε 
μια μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε 
ένα από τα πολυάριθμα καμπαρέ της πόλης.

3η μέρα Παρίσι – Disneyland
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη χώρα του παραμυθιού, 
την εξωπραγματική Disneyland (εισιτήρια εξ ιδίων). Εκεί θα 
ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια 
του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας 
απολαμβάνοντας τα χρώματα και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. 
Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα 
φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς 
και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια 
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της 
Χιονάτης και των επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. 
Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε 
ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. 
Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η μέρα Παρίσι – Νορμανδία (προαιρετική εκδρομή)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το 
βορειοδυτικό άκρο της Γαλλίας, τη Νορμανδία. Πρώτος σταθμός 

μας η πόλη της Ντοβίλ και στη συνέχεια η Τρουβίλ, δύο από τις πιο 
διάσημες παραλιακές πόλεις και από τα πιο γνωστά παραθεριστικά 
κέντρα στη Μάγχη. Συνεχίζοντας, μέσα από μια πανέμορφη 
διαδρομή, θα φθάσουμε στην Ονφλέρ, γνωστή σαν Ανθισμένη 
Πόλη. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι, περνώντας δίπλα 
από τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Ευρώπης με μήκος 
2.141 μ. Ελεύθερος χρόνος.

5η μέρα Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία Μαραί - 
Quartier Latin – Άγιος Σουλπίκιος
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και μέρα ελεύθερη για 
να περπατήσετε στη μοναδική αυτή πόλη, να επισκεφτείτε τα 
μοναδικά καφέ και τα εκπληκτικά πολυκαταστήματα της. Για 
τους υπόλοιπους προτείνουμε προαιρετικά ένα πολύ όμορφο 
και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της 
Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη 
από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. 
Η ημερομηνία της πτώσης της καθιερώθηκε από το 1880 ως 
εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε 
στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία Βοζ 
με το σπίτι του Βίκτωρ Ουγκώ και θα καταλήξουμε στη συνοικία 
των Λατίνων. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους 
διανοούμενους της εποχής, οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους 
στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Έπειτα, θα μεταφερθούμε στο 
φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού 
χρονολογείται από το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε 
το 1646 και μετά από εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε. 
Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ 
βαφτίστηκαν εδώ, ενώ εδώ έγινε κι ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ 
με την Αντέλ Φουσέ.

6η μέρα Παρίσι – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και λίγος ελεύθερος 
χρόνος. Αργότερα, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας. 

Σημαντική Σημείωση:
Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα του 
6ήμερου προγράμματος.

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια στο 5μερο πρόγραμμα Θεσ/νίκη – 
Παρίσι // Παρίσι – Θεσ/νίκη στο 6μερο πρόγραμμα Θεσ/
νίκη– Αθήνα – Παρίσι // Παρίσι – Αθήνα – Θεσ/νίκη & Θεσ/
νίκη – Παρίσι // Παρίσι – Αθήνα – Θεσ/νίκη - Τέσσερις (4) ή 
Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - 
όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο - Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
- Επίσημος ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου & τα ανάκτορα 
των Βερσαλλιών - Μεταφορά στη Disneyland - Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - Δημοτικοί 
Φόροι Ξενοδοχείων (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ σε 
3* ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση) - Βραδινός Γύρος 
Πόλης στο Παρίσι 15€ το άτομο - Ημερήσια Εκδρομή στη 
Νορμανδία 40€ το άτομο - Εισιτήριο Disneyland 69€ ενήλικας 
– 63€ παιδί 3-11 ετών - Πακέτο Εκδρομής Πλατεία Βαστίλης 
– Συνοικία Μαραί - Quartier Latin – Άγιος Σουλπίκιος 
20€ το άτομο - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους - Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

πόλη του Φωτός
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΑΡΙΣΙ

5,6 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES



1η ημέρα Πτήση για Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πόλη 
του Φωτός. Φτάνοντας, Μια πρώτη γνωριμία με το Παρίσι στην 
πανοραμική μας περιήγηση με το λεωφορείο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο για να γευτούμε την Παρισινή 
πρόκληση.

2η ημέρα Παρίσι (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγηση. 
Θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, 
σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα 
θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και 
ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα 
του Αλεξάνδρου Γ́ , το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του 
Ναπολέοντα Ά  για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το 
σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας 
τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου 
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. 
Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους 
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας 
το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 
Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο 
πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο 
της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική 
Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του 
Σαλβαδόρ Νταλί.

3η ημέρα Παρίσι– Μουσείο Λούβρου – Βερσαλλίες
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, 
όπου και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. 
Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες 
του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η 
αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που αποτέλεσαν 
το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. 
Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε 
η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα 
του Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας 
Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους καταπληκτικούς κήπους 
των ανακτόρων. Επιστροφή στο Παρίσι και θα απολαύσουμε 

μια μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε 
ένα από τα πολυάριθμα καμπαρέ της πόλης.

4η ημέρα Παρίσι - Disneyland
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για τη χώρα 
του παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland. Εκεί θα 
ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια 
του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας 
απολαμβάνοντας τα χρώματα και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. 
Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα 
φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς 
και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια 
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της 
Χιονάτης και των επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. 
Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε 
ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. 
Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα Παρίσι– Νορμανδία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για το 
βορειοδυτικό άκρο της Γαλλίας, τη Νορμανδία. Πρώτος σταθμός 
μας η πόλη της Ντοβίλ και στη συνέχεια η Τρουβίλ, δύο από τις πιο 
διάσημες παραλιακές πόλεις και από τα πιο γνωστά παραθεριστικά 
κέντρα στη Μάγχη. Συνεχίζοντας, μέσα από μια πανέμορφη 
διαδρομή, θα φθάσουμε στην Ονφλέρ, γνωστή σαν Ανθισμένη 
Πόλη. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι, περνώντας δίπλα 
από τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Ευρώπης με μήκος 
2.141 μ. Ελεύθερος χρόνος.

6η ημέρα Παρίσι – Κάστρα Λίγηρα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την κοιλάδα του 
Λίγηρα. Πρόκειται για τις περιοχές που αποτέλεσαν το λίκνο 
της αναγεννησιακής τέχνης στη Γαλλία και την αφετηρία του 
αγώνα της Ιωάννας της Λορένης στο τέλος του Εκατονταετούς 
πολέμου. Μετά από μια σύντομη διαδρομή θα επισκεφτούμε 
το κάστρο Amboise στην ομώνυμη μεσαιωνική πόλη καθώς 
επίσης και τον τάφο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στην συνέχεια 
αναχωρούμε για να επισκεφτούμε το Κάστρο Chambord, το 
οποίο έχει χαρακτηριστεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από 
την Ουνέσκο. Ένα εντυπωσιακό και σε μέγεθος για την εποχή 
του κάστρο, αποτελούμενο από μεγάλους στρογγυλούς πύργους 
και με αρχιτεκτονικά σχέδια που φέρουν την υπογραφή του 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Χρόνος ελεύθερος στα καταστήματα με 
τοπικά εδέσματα (η περιοχή φημίζεται για τα κρασιά, τα πατέ και τα 
κατσικίσια τυριά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

8 ΗΜΕΡΕΣ

7η ημέρα Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία Μαραί – 
Quartier Latin – Άγιος Σουλπίκιος
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε 
ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της 
πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και 
της καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του 
Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει 
να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η 
ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία 
το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 
ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε 
στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία 
Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην 
συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρό 
και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονία 
αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής 
η οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της 
περιοχής. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στον φημισμένο ναό 
του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού χρονολογείται από 
τον 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτήριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά 
από εργασίες 140 ετών, ολοκληρώθηκε, με τη διώροφη πρόσοψη 
και τις τρεις κιονοστοιχίες να συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής 
στη συνολική αισθητική.

8η ημέρα Παρίσι – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Αργότερα, μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται: 
Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλωμένη πτήση της 
εταιρείας μας Θεσ/νίκη – Παρίσι // Παρίσι – Θεσ/νίκη - Επτά (7) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Επίσημος ξεναγός στο μουσείο 
του Λούβρου & τα ανάκτορα των Βερσαλλιών - Μεταφορά στη 
Disneyland - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - Δημοτικοί Φόροι 
Ξενοδοχείων Παρίσι (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ σε 3* 
ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση) - Βραδινός Γύρος Πόλης 
& κρουαζιέρα Σηκουάνα στο Παρίσι 30€ το άτομο - Εισιτήριο 
Disneyland 69€ ενήλικας – 63€ παιδί 3-11 ετών - Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά - Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους - Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΠΑΡΙΣΙ aLL InCLusIve
λούβρο - βερΣαλλιεΣ - νορμανδια - dIsneYLand - καΣτρα λιγηρα
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1η ημέρα Πτήση για Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πόλη 
του Φωτός. Φτάνοντας, Μια πρώτη γνωριμία με το Παρίσι στην 
πανοραμική μας περιήγηση με το λεωφορείο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο για να γευτούμε την Παρισινή 
πρόκληση.

2η ημέρα Παρίσι (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγηση. 
Θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο 
ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα θαυμάσουμε 
τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, όπου στεγάζεται 
η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σεν 
Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και τον 
ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, θα περάσουμε από το μουσείο 
Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ ,́ το Μέγαρο των 
Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Ά  για να ολοκληρώσουμε την 
πορεία μας με το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. 
Συνεχίζοντας τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του 
Αστέρα, όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον 
κόσμο. Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους 
του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό 
κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της Αγίας Μαγδαληνής 
και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την 
πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας 
προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση 
στο υψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, 
όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων 
ζωγράφων και η οικεία του Σαλβαδόρ Νταλί.

3η ημέρα Παρίσι – Μουσείο Λούβρου – Βερσαλλίες
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου 
και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με 
τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, 
η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική 
Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που αποτέλεσαν το πρότυπο των 
περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε 
την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε η συνθήκη των 
Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου του 
Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους 
καταπληκτικούς κήπους των ανακτόρων. Επιστροφή στο Παρίσι και θα 
απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε 
ένα από τα πολυάριθμα καμπαρέ της πόλης.

4η ημέρα Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία Μαραί - 
Quartier Latin – Άγιος Σουλπίκιος
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για να περπατήσετε στη μοναδική 
αυτή πόλη, να επισκεφτείτε τα μοναδικά ‘’καφέ’’ και τα εκπληκτικά 
πολυκαταστήματα της. Για τους υπόλοιπους προτείνουμε να γνωρίσετε 
ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την 
Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, 
κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 
Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν 
κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης 
της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής 
αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. 
Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί 
που περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και 
θα καταλήξουμε στην συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, 
αμέτρητες μπιστρώ και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ 
σύνολο.

5η ημέρα Παρίσι – Eurostar – Λονδίνο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Kαλέ, όπου θα 
επιβιβαστούμε στο υπερσύγχρονο τρένο Eurostar, για να περάσουμε 
υποθαλάσσια το Στενό της Μάγχης. Άφιξη στις ακτές της Αγγλίας και 
στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασίλειου: το Λονδίνο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη με την βοήθεια του αρχηγού μας.

6η ημέρα Λονδίνο (Ξενάγηση Πόλης) – Βρετανικό Μουσείο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση 
στη βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα δούμε μεταξύ 
άλλων: την Πλατεία Τραφάλγκαρ με την Εθνική Πινακοθήκη, την 
οδό Γουάιτχολ, όπου βρίσκονται πολλά υπουργεία, το Αβαείο 
Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό Κοινοβούλιο με το διάσημο ρολόι Μπιγκ 
Μπεν, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, επίσημη κατοικία της βασίλισσας 
Ελισάβετ, τον Καθεδρικό του Αγίου Παύλου, όπου λαμβάνουν χώρα οι 
μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, τον Πύργο του Λονδίνου, 
την πασίγνωστη Πλατεία Πικαντίλι με το άγαλμα του Έρωτα κ.λπ. Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμάσουμε 
τα περίφημα αγάλματα και γλυπτά του Παρθενώνα που φυλάσσονται 
στην πτέρυγα των ελληνικών αρχαιοτήτων (ελεύθερη είσοδος). Στην 
συνέχεια θα μεταβούμε στο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της 
Μαντάμ Τυσσώ (είσοδος εξ ιδίων) Για το βράδυ σάς προτείνουμε έναν 
πανοραμικό γύρο της φωταγωγημένης πόλης.

8 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται: 
Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλωμένη πτήση της 
εταιρείας μας Θεσ/νίκη - Παρίσι // Παρίσι - Θεσ/νίκη  - Επτά 
(7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως 
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο - Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής - Επίσημος ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου & τα 
ανάκτορα των Βερσαλλιών - Είσοδος στο Βρετανικό Μουσείο 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - Δημοτικοί 
Φόροι Ξενοδοχείων Παρίσι (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 
1,70€ σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση) - 
Βραδινός Γύρος Πόλης & κρουαζιέρα Σηκουάνα στο Παρίσι 
30€ το άτομο - Βραδινός Γύρος Πόλης στο Λονδίνο 15€ το 
άτομο - Εισιτήριο Madame Tussauds Λονδίνο (standard) £35 
το άτομο - Πακέτο Εκδρομής Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία 
Μαραί - Quartier Latin – Άγιος Σουλπίκιος 20€ το άτομο - 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους - Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται 

ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ
μούΣειο λούβρού - βερΣαλλιεΣ - βρετανικο μούΣειο - οξΦορδη - ΣτρατΦορτ απον εϊβον

7η ημέρα Λονδίνο – Οξφόρδη – Στράτφορτ Απον Εϊβον
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή 
στην Οξφόρδη την περίφημη αγγλική πανεπιστημιούπολη όπου θα 
θαυμάσουμε ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς 
οβελίσκους που υψώνονται πάνω από τα φημισμένα κολέγια, 
περιποιημένα παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με 
κιονοστοιχίες και αετώματα. Στην συνέχεα θα ακολουθήσουμε μια 
γραφική διαδρομή για να φτάσουμε στο Στράτφορντ Απόν Έιβον, 
τη γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Θα θαυμάσουμε τα κλασσικά 
μεσαιωνικά σπίτια τα στενά δρομάκια με τα κλασικά μαγαζάκια που 
σφύζουν από τουρισμό και το περίφημο ποτάμι Έιβον που είναι γεμάτο 
ποταμόπλοια. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Λονδίνο.

8η ημέρα Λονδίνο - Παρίσι - Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για Παρίσι με το EUROSTAR. 
Αφίξη στο Παρίσι μεταφορά στο αεροδρόμιο και το απόγευμα πτήση 
της επιστροφής.



Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας 
ναυλωμένη πτήση της εταιρείας μας Θεσ/νίκη – Παρίσι 
// Παρίσι – Θεσ/νίκη - Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & 
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής - Επίσημος ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου 
& τα ανάκτορα των Βερσαλλιών - Μεταφορά στη 
Disneyland & στο Parc Asterix - Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & 
επίναυλοι καυσίμων - Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων 
Παρίσι (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ σε 3* 
ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση) - Βραδινός Γύρος 
Πόλης & κρουαζιέρα Σηκουάνα στο Παρίσι 30€ το άτομο 
- Εισιτήριο Disneyland 69€ ενήλικας – 63€ παιδί 3-11 
ετών - Εισιτήριο Parc Asterix 49€ ενήλικας – 41€ παιδί 
3-11 ετών - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους - Οτιδήποτε 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

1η ημέρα Πτήση για Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πόλη 
του Φωτός. Φτάνοντας, Μια πρώτη γνωριμία με το Παρίσι στην 
πανοραμική μας περιήγηση με το λεωφορείο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο για να γευτούμε την Παρισινή 
πρόκληση.

2η ημέρα Παρίσι (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγηση. 
Θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, 
σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα 
θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και 
ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, 
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα 
του Αλεξάνδρου Γ́ , το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του 
Ναπολέοντα Ά  για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το 
σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας 
τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου 
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. 
Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους 
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας 
το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 
Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο 
πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο 
της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική 
Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του 
Σαλβαδόρ Νταλί.

3η ημέρα Παρίσι – Μουσείο Λούβρου – Βερσαλλίες
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, 
όπου και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. 
Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες 
του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η 
αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που αποτέλεσαν 
το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. 
Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε 
η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα 
του Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας 
Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους καταπληκτικούς κήπους 
των ανακτόρων. Επιστροφή στο Παρίσι και θα απολαύσουμε 

( προαιρετικά ) μια μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια 
αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα πολυάριθμα καμπαρέ της πόλης.

4η ημέρα Παρίσι – Πάρκο Αστερίξ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για το πάρκο του 
Αστερίξ που αποτελείται από διάφορα λούνα παρκ, παιδικές χαρές 
και πίστες, ενώ ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο περήφανο 
γαλατικό χωριό, να απολαύσει αναπαραστάσεις ιστοριών, να παίξει 
και να φωτογραφηθεί με τους δημοφιλής ήρωες του κόμικ. Άνοιξε 
για πρώτη φορά τις πόρτες του στις 30 Απριλίου 1989 και στις 
μέρες μας περιλαμβάνει 39 διαφορετικές ατραξιόν και παιχνίδια.

5η ημέρα Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία Μαραί – 
Quartier Latin – Άγιος Σουλπίκιος
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε 
ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της 
πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και 
της καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του 
Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει 
να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η 
ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία 
το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 
ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε 
στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία 
Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην 
συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρό 
και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονία 
αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής 
η οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της 
περιοχής. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στον φημισμένο ναό 
του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού χρονολογείται από 
τον 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτήριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά 
από εργασίες 140 ετών, ολοκληρώθηκε, με τη διώροφη πρόσοψη 
και τις τρεις κιονοστοιχίες να συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής 
στη συνολική αισθητική.

6η ημέρα Παρίσι - Disneyland
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μέρα ελεύθερη για να περπατήσετε 
στα στενά της Μονμάρτης, και τη Σακρ Κερ, την Πλατεία Βαν Ντομ 
με τα περίφημα καταστήματα όλων των μεγάλων οίκων μόδας, 
την Πλατεία Οπερά με τα καφέ και τα πολυκαταστήματα Λαφαγέτ 
και Πριτέμπ. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την Παναγία των 
Παρισίων, το μουσείο Ορσέυ ή να απολαύσετε μοναδική εμπειρία, 
ανεβαίνοντας στον πύργο του Άιφελ. Νωρίς το μεσημέρι θα 
κατευθυνθούμε στην Disneyland όπου θα ταχτοποιηθούμε στο 
Ξενοδοχείο. Μετά την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μπορείτε να 
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κάνετε την πρώτη σας επίσκεψη και περιήγηση στους χώρους της 
Disneyland.

7η ημέρα Disneyland
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την περιπέτεια μας 
στη χώρα του παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland. Εκεί 
θα ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια 
του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας 
απολαμβάνοντας τα χρώματα και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. 
Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα 
φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς 
και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια 
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της 
Χιονάτης και των επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. 
Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε 
ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. 
Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

8η ημέρα Παρίσι - Πτήση Επιστροφής
Πρωινό και λίγος ελεύθερος χρόνος. Αργότερα, μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. Άφιξη στη 
Θεσσαλονίκη γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND
παρκο asterIX
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1η ημέρα Πτήση για Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πόλη 
του Φωτός. Φτάνοντας, Μια πρώτη γνωριμία με το Παρίσι στην 
πανοραμική μας περιήγηση με το λεωφορείο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο για να γευτούμε την Παρισινή 
πρόκληση.

2η ημέρα Παρίσι (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγηση. 
Θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο 
ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα θαυμάσουμε 
τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, όπου στεγάζεται 
η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σεν 
Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και τον 
ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, θα περάσουμε από το μουσείο 
Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ ,́ το Μέγαρο των 
Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Ά  για να ολοκληρώσουμε την 
πορεία μας με το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. 
Συνεχίζοντας τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του 
Αστέρα, όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον 
κόσμο. Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους 
του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό 
κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της Αγίας Μαγδαληνής 
και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την 
πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας 
προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση 
στο υψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, 
όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων 
ζωγράφων και η οικεία του Σαλβαδόρ Νταλί.

3η ημέρα Παρίσι – Μουσείο Λούβρου – Βερσαλλίες
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου 
και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με 
τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, 
η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική 
Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που αποτέλεσαν το πρότυπο των 
περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε 
την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε η συνθήκη των 
Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου του 
Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους 
καταπληκτικούς κήπους των ανακτόρων. Επιστροφή στο Παρίσι και θα 
απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε 
ένα από τα πολυάριθμα καμπαρέ της πόλης.

4η ημέρα Παρίσι - Disneyland
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για τη χώρα του 
παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland. Εκεί θα ζήσουμε 
στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια του πάρκου. 
Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας απολαμβάνοντας 
τα χρώματα και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. Ζήστε για λίγο 
στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, 
επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς και τα μυθικά 
παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε 
τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των επτά 
νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με 
τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και 
διαστημοπλοίων στο Star Tour. Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας.

5η ημέρα Παρίσι – Ντοβίλ – Τρουβίλ – Ονφλερ – Καέν
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα Αναχωρήσουμε για την Καέν 
πρωτεύουσα της κάτω Νορμανδίας. Πρώτη επίσκεψη της διαδρομή 
μας η κοσμοπολίτικη Ντοβίλ και η δίδυμη Τροβίλ. Η Ντοβίλ, διάσημο 
παραθαλάσσιο θέρετρο και μάλιστα με αέρα Κυανής Ακτής αποτελεί το 
λίκνο της Μπελ Επόκ και του στυλ Αρτ Νουβό. Μία περιοχή που αξίζει 
κανείς να περπατήσει ανάμεσα στα αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια, 
τα εμπορικά μαγαζιά πολυτελείας και τα επιβλητικά ξενοδοχεία ή 
ακόμα και να δοκιμάσει την τύχη του στο πολυσύχναστο Καζίνο. Εν 
συνεχεία, διασχίζοντας νορμανδικά χωριά, φτάνουμε στην γραφική 
Ονφλέρ. Εδώ ο χρόνος είναι σαν να έχει σταματήσει στην εποχή 
που οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι αποθανάτιζαν το κεντρικό λιμανάκι 
και την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη. Αργά το απόγευμα άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας στην Καέν και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

6η ημέρα Καέν - Σεν Μαλό - Σαν Μισέλ - Καέν
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα κατευθυνθούμε στην πόλη 
των πειρατών, το πανέμορφο Σεντ Μαλό. Λίκνο των μεγάλων 
κουρσάρων και πολεμιστών, μία πόλη-οχυρό που συνεχίζει να είναι 
περιτριγυρισμένη από τείχη και πύργους . Παραδομένοι στην αύρα του 
Ατλαντικού, θα περπατήσουμε εντός και επί των τειχών της όμορφης 
πόλης ως αργά το απόγευμα. Στη συνέχεια και αφού διασχίσουμε τις 
καταπράσινες νορμανδικές πεδιάδες θα φθάσουμε στο μεσαιωνικό 
αριστούργημα, το Σεντ Μισέλ, ένα βραχώδες νησάκι απομονωμένο 
από τον κόσμο και ξεχασμένο από το χρόνο. Στην κορυφή του χτίστηκε 
τον Μεσαίωνα το μοναστήρι των Βενεδικτίνων που αποτέλεσε σημείο 
εξόρμησης της Ιωάννας της Λορένης. Στις μέρες μας, αποτελεί χώρο 
πολιτισμικού «προσκυνήματος της ανθρωπότητας» και Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Unesco. Το λιλιπούτειο 
χωριουδάκι στους πρόποδες διατηρεί την γραφικότητά του στα 
ατέλειωτα σοκάκια και στα πολλά μαγαζάκια με την υπέροχη θέα. 

Αυτή η επίσκεψή θα μας επιτρέψει, εκτός από το να θαυμάσουμε τα 
αξέχαστα τοπία, να θυμηθούμε την εποχή του Μεσαίωνα, τον τρόπο 
ζωής της εποχής αλλά και τον 100ετή πόλεμο ανάμεσα στη Γαλλία και 
την Αγγλία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Καέν.

7η ημέρα Καέν – Πολεμικό Μουσείο & Μνημείο Μεμόριαλ - 
Μουσείο Αρομάνς
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Πολεμικό Μουσείο 
και Μνημείο Μεμοριάλ, που φιλοξενεί αίθουσες από τις αρχές του 
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου μέχρι τις τέλος του ψυχρού πολέμου. 
Ένα Μουσείο που σφραγίζει τις αξίες ειρήνης και υπεράσπισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε ένα άλλο 
εξαιρετικό μουσείο, το Arromanches, που βρίσκεται ακριβώς σε μία 
από τις ακτές της Απόβασης. Με πάρα πολλά εκθέματα και ευρήματα 
από αντικείμενα της μάχης της Νορμανδίας. Μπροστά από μουσείο, 
βρίσκεται το τεχνητό λιμάνι που έστησαν οι σύμμαχοι κατά την 
απόβαση. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Καέν.

8η ημέρα Καέν - Παρίσι - Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο 
στο Παρίσι για την πτήση της επιστροφής.
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Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλωμένη πτήση 
της εταιρείας μας Θες/νικη – Παρίσι // Παρίσι – Θες/νικη 
- Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής 
σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο - 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα 
- Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Επίσημος 
ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου & τα ανάκτορα των 
Βερσαλλιών - Μεταφορά στη Disneyland -  Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμω - Δημοτικοί 
Φόροι Ξενοδοχείων Παρίσι (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία 
& 1,70€ σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη διανυκτέρευση) 
- Βραδινός Γύρος Πόλης & κρουαζιέρα Σηκουάνα 
στο Παρίσι 30€ το άτομο - Εισιτήριο Disneyland 69€ 
ενήλικας – 63€ παιδί 3-11 ετών - Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά - Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & 
αρχαιολογικούς χώρους - Οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
στα περιλαμβάνονται 

ΠΑΡΙΣΙ - NΟΡΜΑΝΔΙΑ
καΣτρα λιγηρα



1η ημέρα Πτήση για Νίκαια
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη κοσμοπολίτικη 
Νίκαια. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αρχίζει η πανοραμική 
ξενάγηση της πόλης όπου μεταξύ άλλων θα δούμε και θα 
διασχίσουμε την Προμενάντ Ντεζ Ανγκλέ (Promenade des anglais) 
τον διάσημο παραλιακό δρόμο της πόλης, με τα υπέροχα κτίρια 
της Belle Epoque όπως το Νεγκρέσκο (Negresco), το Παλαί 
ντε λα Μεντιτερανέ (Palais de la Méditerranée), θα δούμε την 
πλατεία Mασενά (Place Masséna), την βιβλιοθήκη της πόλης (το 
τετράγωνο κεφάλι) το Αcropolis (συνεδριακό κέντρο της πόλης) 
και θα καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ (Cimiez) εκεί όπου ξεκίνησε 
η ιστορία της πόλης. Στην διαδρομή μας θα περάσουμε από την 
αριστοκρατική συνοικία Σιμιέζ με τα υπέροχα αρχοντικά του 
19ου αιώνα ανάμεσα στα οποία και το παλάτι Regina κατοικία της 
βασίλισσας της Αγγλίας Βικτόρια. Στον λόφο θα επισκεφτούμε την 
εκκλησία και τους κήπους του Φραγκισκανού Μοναστηριού. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Το βράδυ προτείνουμε βόλτα 
στην παλιά πόλη όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την Όπερα, 
το Δημαρχείο, το Δικαστικό μέγαρο, το παλάτι Ρούσκα & τον 
Καθεδρικό Ναό.
2η ημέρα Νίκαια - Kάννες - Καν-συρ-Μερ - Σεντ Πωλ ντε Βανς
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου μας και αναχώρηση για 
την αδιαμφισβήτητη “βασίλισσα” της Κυανής Ακτής τις Κάννες 
(Cannes) με την περίφημη Κρουαζέτ (Croisset), έναν από τους 
πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, 
και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από την 
εποχή της Belle Epoque, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των 
Καννών. Στη συνέχεια της διαδρομής μας αναχώρηση για δυο 
υπέροχα μεσαιωνικά χωριά το Καν-συρ-Μερ (Cagnes-sur-mer) & 
το Σεντ Πωλ Ντε Βανς (Saint Paul de vence). Το Cagnes-sur-mer 
είναι καταφύγιο πολλών καλλιτεχνών όπου θα έχουμε χρόνο για 
βόλτα στα υπέροχα σοκάκια του χωριού, αλλά και για επίσκεψη 
στο μεσαιωνικό κάστρο των Γκριμάλντι (Grimaldi). Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Σεντ Πωλ Ντε Βανς το πιο διάσημο μεσαιωνικό 
χωριό της Κυανής Ακτής περιτριγυρισμένο από τα τείχη του 
Φραγκίσκου του Πρώτου, όπου και αυτό αποτελεί καταφύγιο 
πολλών ζωγράφων και καλλιτεχνών. Επιστροφή στη Νίκαια νωρίς 
το απόγευμα. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα & μπάνιο στην παράλια 
της Νικαίας. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά έξοδο στο 
κοσμοπολίτικο Μόντε Κάρλο.
3η ημέρα Νίκαια - Εζ - Μόντε Κάρλο
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για 
το μεσαιωνικό χωριό Εζ (Èze), για να επισκεφθούμε το 
εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενη 
επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι 
το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί του 
αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα 
δούμε το παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του 
Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι 
από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας 
και τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο που 
διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό 
(Jacques-Yves Cousteau) και θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε 
περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο 
κέντρο της πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας.
4η ημέρα Nίκαια – Εξ Εν Προβανς – Mασσαλία
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για να 
επισκεφτούμε την ωραιότερη ίσως πόλη της Προβηγκίας την Εξ 

Εν Προβάνς (Aix en Provence), την πόλη των υδάτων, που πήρε 
το όνομα της από τις πολυάριθμες πηγές, γενέτειρα του μεγάλου 
συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του ζωγράφου Πωλ Σεζάν. Στην 
περιήγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε την 
περίφημη οδό Μιραμπό (Mirabeau), με τις συστάδες από πλατάνια, 
διακοσμημένη με σιντριβάνια, περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που 
χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Τέλος θα 
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, χτισμένος πάνω 
στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. Επόμενος προορισμός 
μας η Μασσαλία, πρωτεύουσα της Προβηγκίας και δεύτερη σε 
πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, κτισμένη στον κόλπο της Λυών. 
Άφιξη και περιήγηση πόλης . Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους με 
επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι και θα δούμε τα 
δίδυμα κάστρα – φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα 
Γκαρντ (Notre-Dame de la Garde) που βρίσκεται στον ομώνυμο 
λόφο και απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα στη 
μεσογειακή μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο (Château 
d' If) που έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να προστατεύσει 
το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών 
κρατούμενων και ανάμεσα στους διάσημους ήταν και το φανταστικό 
πρόσωπο Κόμης Μοντεκριστο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 
Αλέξανδρου Δουμά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
5η ημέρα Νίκαια – Σεν Τροπέ – Πορτ Γκριμό – Παραλία 
Παμπελόνε
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το 
κοσμοπολίτικο Σεν Τροπέ (Saint-Tropez), γνωστό για τις πολυτελείς 
βίλες των διασήμων, τα πολυτελή σκάφη, και τα γραφικά σοκάκια 
στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Πορτ 
Γριμό (Port Grimaud) που όχι άδικα αποκαλείτε η μικρή Βενετία 
της Κυανής ακτής. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στα πανέμορφα 
δρομάκια της πόλης. Επόμενος προορισμός μας το Παμπελόνε 
(Pampelonne) όπου θα έχουμε την ευκαιρία για κολύμπι στη 
μαγευτική αυτή παραλία αλλά και χρόνο για καφέ ή φαγητό σε ένα 
από τα εστιατόρια της περιοχής. Επιστροφή στη Νίκαια.
6η ημέρα Νίκαια – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Χρόνος ελεύθερος ως 
την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη-Αθήνα-Νίκαια // Νίκαια-
Αθήνα-Θεσ/νίκη - Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
- όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο - Πρόγευμα 
καθημερινά σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου 
- Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα 
- Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια 
αστικής/επαγγελματικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης

Δεν Περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς χώρους 
κτλ. - Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο 18€ 
(Ιούλιος-Αύγουστος) - Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείου 
(2,25€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,50€ σε 3* ξενοδοχεία 
το άτομο τη διανυκτέρευση) - Φόροι αεροδρομίων 
& επίναυλοι καυσίμων - Προαιρετικές εκδρομές και 
οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό η προτεινόμενο - 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Checkpoints 15€ ανά άτομο

κοΣμοπολιτικη
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
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Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νίκη 
– Αθήνα – Μπολόνια // Γένοβα – Αθήνα – Θεσ/νίκη - Πέντε (5) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναγράφονται στον τιμοκατάλογο - Πρόγευμα 
σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο των ξενοδοχείων & τέσσερα (4) δείπνα στο 
ξενοδοχείο του Μοντεκατίνι Τέρμε - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με 
πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα 
- Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής - Επίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της Φλωρεντίας - Ημερήσια 
Κρουαζιέρα Cinqueterre αναχώρηση από La Spezia 10:00 περιλαμβάνει στάσεις 
– Portovenere 12:00, Vernazza 13:55, Monterosso 16:00, Riomaggiore18:45 – 
επιστροφή La Spezia 18:45 - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων - Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Μπολόνια 2€, Μοντεκατίνι Τέρμε 
1.4€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση) - Checkpoints 20€ ανά άτομο - Funicolare 
di Montecatini Terme (Τρένο-Τελεφερίκ) 7€ ενήλικες – 4€ παιδιά 6-10 ετών 
(η τιμή περιλαμβάνει τη διαδρομή από Montecatini Terme – Montecatini Alto – 
Montecatini Terme) - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους - Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

EmILIA ROmAGNA αναγεννηΣιακη τοΣκανη-CInque terre

1η ημέρα
Πτήση για Μπολόνια (περιήγηση) – 
Μόντενα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπολόνια. 
Αναχωρούμε για την πανέμορφη Μόντενα. Θα θαυμάσουμε 
τον Καθεδρικό Ναό & τον πύργο Ghirlandina, στην κεντρική 
πλατεία Piazza Grande θα δούμε το Δημαρχείο και το παλάτι 
του Δούκα όπου σήμερα στεγάζεται η στρατιωτική ακαδημία. 
Επιστρέφουμε στη Μπολόνια. Η πόλη είναι η πρωτεύουσα 
της επαρχίας Emilia-Romagna. Το πανεπιστήμιό της είναι 
το παλαιότερο της Ευρώπης (επίσημα από το 1088). Είναι 
γνωστή για τους πύργους της και τις στοές της (portici). Θα 
θαυμάσουμε τη μακρύτερη στοά στον κόσμο του San Luca, 
μήκους 3.7 χιλιομέτρων με 666 καμάρες. Στο κέντρο της 
πόλης δεσπόζουν δύο πύργοι: ο μεγαλύτερος είναι ο πύργος 
των Asinelli (102 μέτρα ύψος) και ο μικρότερος των Garisenda 
(49 μέτρα ύψος). Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της 
που είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης μετά της Βενετίας και 
παραμένει καλοδιατηρημένο χάρη στην προσεκτική πολιτική 
ανακαίνισης & διατήρησης που άρχισε στη δεκαετία του 
1960. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα
Μπολόνια – Φλωρεντία (Ξενάγηση Πόλης) – 
Μοντεκατίνι Τέρμε
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου & ξεκινάμε για την πρωτεύουσα 
της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Ξεκινάμε τη ξενάγησή μας 
όπου θα δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza Della Signoria), την 
εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με τους τάφους του Δάντη και του 
Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte Vecchio) και την ιστορική πλατεία του 
Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa 
Maria Del Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι 
του Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε 
ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ δεν θα 
παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα 
(Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την 
περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of Triumph). Χρόνος ελεύθερος και 
αναχώρηση για το Μοντεκατίνι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα
Μοντεκατίνι Τέρμε – Κρουαζιέρα στα Χωριά της 
Cinque Terre
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου & αναχώρηση για μία μαγευτική 
κρουαζιέρα (εισιτήρια εξ ιδίων) στα παραμυθένια Cinque Terre (πέντε 
γαίες) που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας 
άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας, στη Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία 
από τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας και έχει ανακηρυχθεί από την 
Unesco Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την 
πόλη La Spezia, θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore, 
Manarola & Monterosso όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, που είναι ίσως το ωραιότερο 
χωριό και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα 
δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με θέα που 
κόβει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην 
άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα
Μοντεκατίνι Τέρμε – Σαν Τζιμινιάνο - Σιένα
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Πρώτη μας επίσκεψη το Σαν 
Τζιμινιάνο, το «Μανχάταν του Μεσαίωνα», με τους πανύψηλους 
πέτρινους πύργους του, σύμβολα κοινωνικής και οικονομικής ισχύος των 
τσιφλικάδων του Μεσαίωνα. Από τις επάλξεις τους, το μάτι χάνεται σε 
μια απεραντοσύνη από αμπελώνες. Συνεχίζουμε για μια από εκείνες τις 
λιγοστές πόλεις που διερωτάται κανείς πως κατόρθωσαν να παραμείνουν 
ανέγγιχτες από τη φθορά του χρόνου και την ανθρώπινη παρέμβαση, τη 
μεσαιωνική Σιένα. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα 
δρομάκια και τις γειτονιές, θα σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο (Piazza 
del Campo), με τον πύργο του Δημαρχείου και θα ανηφορίσουμε μέχρι την 
πλατεία του Ντουόμο (Piazza del Duomo). Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα
Μοντεκατίνι Τέρμε – Λούκα - Πίζα
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Η σημερινή μας μέρα ξεκινάει με 
την επίσκεψη στην ιστορική πόλη της Πίζα με τα μεσαιωνικά τείχη και το 
ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού 
της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με 
το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Αναχώρηση 
για τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός 
των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα θαυμάσουμε μεταξύ 
άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την 
Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμα προτείνουμε βόλτα με το πανέμορφο τρενάκι (έξοδα εξ ιδίων) 
το οποίο κατασκευάστηκε το 1898 στο Montecatini Alto, η θέα θα σας 
κόψει την ανάσα.

6η ημέρα
Μοντεκατίνι Τέρμε – Γένοβα (περιήγηση πόλης) - 
Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το μεγαλύτερο 
λιμάνι της Ιταλίας και γενέτειρα του Χριστόφορου Κολόμβου και του 
Παγκανίνι, που ανακηρύχτηκε από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη σύντομη περιήγηση μας στο ιστορικό 
κέντρο της, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του San Lorenzo με την υπέροχη 
μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza de Ferrari με 
το κτίριο της Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι 
γεννήθηκε ο Κολόμβος, τις μεγάλες λεωφόρους του 19ου αιώνα και τις 
μπαρόκ εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. Στη συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 

Σαν Τζιμινιάνο

Πίζα

Γένοβα

ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΜΟΝΤΕΝΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ-ΚΡΟΥΑζΙΕΡΑ CINqUE TERRE-ΣΑΝ ΤζΙΜΙΝΙΑΝΟ-ΣΙΕΝΑ-ΛΟΥΚΑ-ΠΙζΑ-ΓΕΝΟΒΑ

6 ΗΜΕΡΕΣ
ΔώΡο Ημερήσια

Κρουαζιέρα Cinque Terre

1. Θαυμάζουμε την υπέροχη επαρχία της Emilia 
Romagna, με τη μπολόνια & τη μόντενα.
2. Ξενάγηση στη Φλωρεντία με επίσημο ξεναγό.
3. Δώρο ημερήσια Κρουαζιέρα στα μαγευτικά χωριά 
της Cinque terre.
4. Τέσσερα (4) δείπνα στο Grand Tettuccio 4* σε 
μενού 3 πιάτων.
5. Ανακαλύπτουμε την Τοσκάνη με τις επισκέψεις μας 
στο Σαν τζιμινιάνο, τη Σιένα, την πίζα & τη λούκα. 

επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι γιατί το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει:



1η ημέρα Πτήση Για Mιλάνο - Περιήγηση πόλης – Βερόνα – 
Βενετία (περιοχή Μέστρε)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη και 
ακολουθεί περιήγηση στο εντυπωσιακό Ντουόμο, ο Καθεδρικός Ναός και η 
διάσημη Σκάλα, είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα σας εντυπωσιάσουν. 
Αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα, 
όπου θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε 
Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα 
μεσαιωνικά κτήρια και, βέβαια, το αρχοντικό των Καπουλέτων με το 
θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για 
Βενετία (περιοχή Μέστρε). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βενετία (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στη 
Βενετία. Μεταφορά στο Τρονκέτο (Tronchetto) όπου θα επιβιβαστούμε 
στο βαπαρέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) και μεταφορά στο ιστορικό κέντρο 
της Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 
160 κανάλια και τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν. Για μία βαθύτερη 
προσέγγιση της ιστορίας της πόλης, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται 
στον 5ο αιώνα, θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Στεναγμών, την 
πλατεία Σαν Μάρκο (Piazza San Marco) που κατά τον Ναπολέοντα είναι 
«το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», εδώ θα δούμε την ομώνυμη 
εκκλησία (San Marco) με τους πέντε τρούλους, τον Πύργο του Ρολογιού 
αλλά και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα 
«ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού κτίρια της 
θα σας ενθουσιάσουν. Θα επισκεφθούμε την ορθόδοξη εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου και θα καταλήξουμε σ’ ένα εργαστήριο κατασκευής 
του περίφημου γυαλιού Μουράνο. Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βενετία (περιοχή Μέστρε) - Φλωρεντία 
(Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου & ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της 
Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Ξεκινάμε τη ξενάγησή μας όπου θα 
δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza Della Signoria), την εκκλησία 
Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, 
το Πόντε Βέκιο (Ponte Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού 
Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del 
Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, 
του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα 
από το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ δεν θα παραλείψουμε 
να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα (Piazza della 
Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περιβόητη 
αψίδα της Ελευθερίας (Arch of Triumph).
4η ημέρα Φλωρεντία – Σιένα - Ρώμη
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για μια από εκείνες τις 
λιγοστές πόλεις που διερωτάται κανείς πως κατόρθωσαν να παραμείνουν 
ανέγγιχτες από τη φθορά του χρόνου και την ανθρώπινη παρέμβαση, τη 
μεσαιωνική Σιένα. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα 
δρομάκια και τις γειτονιές, θα σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο (Piazza 
del Campo), με τον πύργο του Δημαρχείου και θα ανηφορίσουμε μέχρι 

KΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ - BEST OF ITALY
6 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
μιλανο-βερονα-βενετια-Φλωρεντια-Σιενα-ρωμη-βατικανο

την πλατεία του Ντουόμο (Piazza del Duomo). Αναχώρηση για τη Ρώμη 
αργά το απόγευμα άφιξη & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας 
προτείνουμε (προαιρετικά) βραδινό γύρο πόλης. Απολαύστε τη μαγεία 
της φωτισμένης Ρώμης σε μία πρώτη γνωριμία που σίγουρα θα σας 
συναρπάσει.

5η ημέρα Ρώμη – Ξενάγηση Πόλης – Βατικανό (Μουσεία & 
Άγιος Πέτρος)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο 
του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, ένα 
από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε τις αίθουσες των 
γλυπτών, των χαλιών και των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα 
καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα (Capella Sistina), το παρεκκλήσι 
του Αποστολικού Παλατιού, της κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, του οποίου η οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο 
(Michelangelo). Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, 
τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με τον 
πλούτο και την επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την Πιετά του 
Μιχαήλ Άγγελου & τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα που δεσπόζει πάνω 
από τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. Αναχωρούμε από το Βατικανό 
& συνεχίζουμε κατευθυνόμενοι στην πλατεία Βενετίας (Piazza Venezia) 
όπου θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο Vittorio Emanuele II, 
που βρίσκεται μπροστά από το λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό 
από τους επτά ιστορικούς λόφους όπου ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Θα 
δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την πολύβουη Πιάτσα ντι 

Σπάνια (Piazza Di Spagna) και θα τελειώσουμε ρίχνοντας ένα κέρμα και 
κάνοντας μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Έπειτα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Ρώμη – Ξενάγηση Πόλης – Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα θα συνεχίσουμε 
τη ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 
σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα 
θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης 
και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν από 
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Ελεύθερος 
χρόνος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη-Αθήνα-Μιλάνο 
// Ρώμη-Αθήνα-Θεσ/νίκη - Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
4* - Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου 
- Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - 
Επίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της Φλωρεντίας - Επίσημος ξεναγός στη 
Βασιλική του Αγίου Πέτρου & στα Μουσεία του Βατικανού - Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
Δεν Περιλαμβάνονται:Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & 
αρχαιολογικούς χώρους κτλ - Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Μέστρε 
3€ - Φλωρεντία 4.5€ - Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση) - Φόροι 
αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 
- Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό η 
προτεινόμενο - Checkpoints 20€ ανά άτομο - Vaporetto για μεταφορά 
από Tronchetto στη Βενετία 15€/άτομο - Πακέτο Βατικανό: 32€ (εισιτήριο 
μουσείου, προκράτηση & ραντεβού για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο 
στα μουσεία, ακουστικά για τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου) - Βραδινός 
Γύρος Πόλης στη Ρώμη (διάρκειας 3 ωρών) με το λεωφορείο & το συνοδό 
της εκδρομής: 15€

1. Επισκέψεις στο μιλάνο, βενετία, 
Φλωρεντία, Σιένα, ρώμη.
2. Ξενάγηση στη Φλωρεντία με επίσημο 
ξεναγό.
3. Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανό 
& στη βασιλική του αγίου πέτρου με 
επίσημο ξεναγό.

επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
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1η ημέρα Πτήση Για Βενετία – Περιήγηση πόλης – Βενετία 
(περιοχή Μέστρε)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βενετία. Ξεκινάμε 
για την ξενάγησή μας στη Βενετία. Μεταφορά στο Τρονκέτο 
(Tronchetto) όπου θα επιβιβαστούμε στο βαπαρέτο (εισιτήριο εξ 
ιδίων) και μεταφορά στο ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για να 
γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 
400 γέφυρες που τα συνδέουν. Για μία βαθύτερη προσέγγιση της 
ιστορίας της πόλης, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο 
αιώνα, θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Στεναγμών, την πλατεία 
Σαν Μάρκο (Piazza San Marco) που κατά τον Ναπολέοντα είναι «το 
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», εδώ θα δούμε την ομώνυμη 
εκκλησία (San Marco) με τους πέντε τρούλους, τον Πύργο του 
Ρολογιού αλλά και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η 
πόλη είναι ένα «ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού 
ρυθμού κτίρια της θα σας ενθουσιάσουν. Θα επισκεφθούμε την 
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και θα καταλήξουμε σ’ 
ένα εργαστήριο κατασκευής του περίφημου γυαλιού Μουράνο 
(Murano). Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βενετία (περιοχή Μέστρε) - Φλωρεντία (Ξενάγηση 
Πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου & ξεκινάμε για την 
πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Ξεκινάμε τη 
ξενάγησή μας όπου θα δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza 
Della Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με 
τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte 
Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το 
καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del 
Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του 
Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε 
ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ 
δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα (Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli 
και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of 
Triumph). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Φλωρεντία – Σιένα - Ρώμη
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για μια από 
εκείνες τις λιγοστές πόλεις που διερωτάται κανείς πως κατόρθωσαν 
να παραμείνουν ανέγγιχτες από τη φθορά του χρόνου και την 
ανθρώπινη παρέμβαση, τη μεσαιωνική Σιένα. Θα περπατήσουμε 
στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και τις γειτονιές, θα 

σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο (Piazza del Campo), με τον 
πύργο του Δημαρχείου και θα ανηφορίσουμε μέχρι την πλατεία 
του Ντουόμο (Piazza del Duomo). Αναχώρηση για τη Ρώμη αργά 
το απόγευμα άφιξη & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
σας προτείνουμε (προαιρετικά) βραδινό γύρο πόλης. Απολαύστε 
τη μαγεία της φωτισμένης Ρώμης σε μία πρώτη γνωριμία που 
σίγουρα θα σας συναρπάσει.

4η ημέρα Ρώμη – Ξενάγηση Πόλης – Βατικανό (Μουσεία & 
Άγιος Πέτρος)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο 
κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του 
Βατικανού, ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε 
τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών και των παπύρων, των 
αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα 
(Capella Sistina), το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, της 
κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του οποίου 
η οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). 
Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη 
μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με 
τον πλούτο και την επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε 
την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου & τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα 
που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. 
Αναχωρούμε από το Βατικανό & συνεχίζουμε κατευθυνόμενοι 
στην πλατεία Βενετίας (Piazza Venezia) όπου θα σας εντυπωσιάσει 
το ογκώδες μνημείο Vittorio Emanuele II, που βρίσκεται μπροστά 
από το λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά 
ιστορικούς λόφους όπου ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Θα δούμε 
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την πολύβουη Πιάτσα ντι 
Σπάνια (Piazza Di Spagna) και θα τελειώσουμε ρίχνοντας ένα 
κέρμα και κάνοντας μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. 
Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Ρώμη – Ξενάγηση Πόλης – Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα θα συνεχίσουμε 
τη ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 
σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, 
θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας 
Ρώμης και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, 
αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους 
της Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για πτήση επιστροφής.

5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη – Αθήνα – Βενετία // 
Ρώμη – Αθήνα – Θεσ/νίκη - Τέσσερις διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* - Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά 
στο χώρο του ξενοδοχείου - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής - Επίσημος ξεναγός στη ξενάγηση 
της Φλωρεντίας - Επίσημος ξεναγός στη Βασιλική του 
Αγίου Πέτρου & στα Μουσεία του Βατικανού - Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δεν Περιλαμβάνονται:
Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Μέστρε 3€ - Φλωρεντία 
4.5€ - Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση) - 
Checkpoints 15€ ανά άτομο - Vaporetto για μεταφορά 
από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά την 
επιστροφή 15€ ανά άτομο - Πακέτο Βατικανό 32€ 
(εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού για 
αποφυγή ουράς κατά την είσοδο στα μουσεία, ακουστικά 
για τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου) - Βραδινός Γύρος 
Πόλης στη Ρώμη (διάρκεια 3 ώρες) με το λεωφορείο & το 
συνοδό της εκδρομής 15€ ανά άτομο - Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους - Φόροι αεροδρομίων 
& επίναυλοι καυσίμων - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΜΑDE IN ITALY



ναπολι-πομπηια-ποΖιτανο-αμαλΦι-καπρι-Σαλερνο-λετΣε

1η ημέρα Πτήση για Νάπολι – Πομπηία– Σαλέρνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Νάπολι. Άφιξη και θα 
ξεκινήσουμε την ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολι. Θα 
να δούμε την παραλία με το παλάτι των Ισπανών, το κάστρο των Ντανζού, τη 
Στοά του Ουμπέρτου και το μεγαλύτερο θέατρο λυρικής σκηνής Σαν Κάρλο, 
τα φτωχικά bassi της πολύβουης της Παλιάς Πόλης και Μνημείο Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Unesco έως τα πλούσια αρχοντόσπιτα του Vomero και 
τις αριστοκρατικές βίλες του Posilipo. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
προς τη νεκρόπολη της Πομπηίας που αφανίστηκε το 79 μ.χ μετά από μια 
φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου. Ο αρχαιολογικός χώρος της Πομπηίας 
έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Στην ξενάγηση που ακολουθεί, θα δούμε τα περιμετρικά τείχη, 
τα λουτρά, την πόρτα Μαρίνα, την έπαυλη Βέτρι, το Ναό του Απόλλωνα, την 
αρχαία αγορά, το θέατρο, και τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου 
αιώνα π.Χ. Μετά την Πομπηία θα κατευθυνθούμε στο Σαλέρνο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Σαλέρνο – Κρουαζιέρα Ποζιτάνο – Αμάλφι – 
Ραβέλλο
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για μια μαγευτική 
κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό Πέλαγος (εισιτήρια εξ ιδίων) για το κουκλίστικο 
Ποζιτάνο. Βόλτα στα στενά καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια. 
Φεύγοντας από το Ποζιτάνο και πάλι με καραβάκι, θα φτάσουμε στο 
μικροσκοπικό αλλά τόσο γραφικό Αμάλφι. Είναι χτισμένο στην ακτογραμμή 
της Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. χτισμένο στον μυχό του ομώνυμου κόλπου μία 
από τις πλέον συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική μας 
περιήγηση θα δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία Για 
όσους θέλουν, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν με τα HOP ON- HOP 
OFF λεωφορεία (έξοδα ατομικά) το σκαρφαλωμένο στα 305μ υψόμετρο 
Ραβέλλο, για να δείτε την βίλα Ρούφολο (Villa Rufolo). Επιστροφή στο 
Σαλέρνο.

3η ημέρα Σαλέρνο - Κρουαζιέρα Κάπρι
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το λιμάνι του 
Σορέντο όπου θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για το κοντινό νησί Κάπρι (έξοδα 
ατομικά). Φτάνοντας στη Marina Grande θα αναχωρήσουμε με το τελεφερίκ 
( έξοδα ατομικά ) για επίσκεψη στον οικισμό του κοσμοπολίτικου Κάπρι 
όπου θα επισκεφθούμε περιπατητικά τους κήπους του Αυγούστου και θα 
θαυμάσουμε τους επιβλητικούς βράχους Faraglioni. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα & φαγητό. Στον ελεύθερο χρόνο σας επισκεφτείτε το Ανακάπρι 
όπου βρίσκεται η Villa San Michele και το τελεφερίκ για το Monte Solaro 
(υψηλότερο σημείο του νησιού). Επιστροφή στη Marina Grande επιβίβαση 
για το Σορέντο και επιστροφή στο Σαλέρνο.

4η ημέρα Σαλέρνο - Ματέρα - Αλμπερομπέλο - Λέτσε
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την εκπληκτική 
Ματέρα, την «Καππαδοκία της Μεσογείου». Τον τόπο αυτόν διάλεξαν ο 
Μελ Γκίμπσον & ο Παζολίνι για να γυρίσουν τις μεγάλες κινηματογραφικές 
παραγωγές «Κατά Ματθαίον» και «Πάθη». Η Ματέρα κλείνει στους τοίχους 

και στις σπηλιές της ολόκληρη την ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης στη 
Γη, με ευρήματα σ’ αυτήν που χρονολογούνται στην Παλαιολιθική Εποχή. 
Στη ξενάγησή μας θα δούμε υπόσ καφες εκκλησίες, αγιογραφίες στους 
βράχους, τις τρώγλες (τα λεγόμενα Σάσι), που από άγριες και υγρές σπηλιές, 
μετατράπηκαν τα τελευταία χρόνια σε πανέμορφα παραδοσιακά σπίτια. Στην 
συνέχεια αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο. Στην καταπράσινη κοιλάδα του, 
κάτασπρα σπίτια με σκεπές σε σχήμα τρούλου, όπου η ιστορία τους και οι 
ρίζες του χάνονται στα βάθη των αιώνων κάνουν το τοπίο μαγευτικό. 
Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια του και αγοράστε τοπικά προϊόντα από 
τους χαμογελαστούς κατοίκους της περιοχής Τέλος αναχώρηση για το Λέτσε. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Λέτσε – Στερνατία – Καλημέρα - Οτράντο - Λέτσε
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχωρούμε για την Στερνατία, ένα 
ακόμη χωριό με έντονο το «Ελληνικό άρωμα» και με το τεράστιο καμπαναριό 
της μητρόπολης που είναι εμφανές από χιλιόμετρα μακριά. Συνεχίζουμε με 
το χωριό Καλημέρα, που αποτελεί και το πολιτιστικό κέντρο της περιοχής και 
έχει ως κύριο χαρακτηριστικό, την επιτύμβια στήλη του 4ου αιώνα π.Χ. που 
τοποθετήθηκε εκεί το 1960, δώρο του Δημάρχου της Αθήνας και αναγράφει 
την φράση «Εσύ δεν είσαι ξένος στο Καλημέρα» στην τοπική διάλεκτο. Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούμε το Κοριλιάνο ντ’ Οτράντο μια πόλη που ιδρύθηκε 
από τους Βυζαντινούς και αποτέλεσε μέχρι τον 17ο αιώνα προπύργιο της 
Ορθοδοξίας. Θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα μνημεία όπως το Παλάτι 
Κόμι και το κάστρο του Κοριλιάνο με τους 4 πύργους του. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο Λέτσε. 

6η ημέρα Λέτσε - Περιήγηση - Μπάρι - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί η περιήγηση μας στο 
Λέτσε, ξεκινάμε από την κεντρική πλατεία της πόλης του Αγίου Ορόντζο. Θα 
δούμε το καλοδιατηρημένο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τη στήλη της Απίας Οδού, 
το Δικαστικό Μέγαρο και διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης 
θα καταλήξουμε στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού όπου η αποθέωση του 
μπαρόκ είναι εμφανέστατη. Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μπάρι 
και πτήση επιστροφής.

6 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ ΑΕGEAN AIRLINES

KOΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ & ελληνοΦωνα Χωρια ν. ιταλιαΣ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια  Θεσ/νίκη – 
Αθήνα – Νάπολι // Μπάρι - Αθήνα – Θεσ/νίκη - Πέντε (5) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - Πρόγευμα σε μπουφέ 
& ένα δείπνο (μενού 3 πιάτων με ½ νερό & ¼ κρασί) 
καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου - Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - 
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Επίσημος ξεναγός στη 
ξενάγηση της Πομπηίας - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων - Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Σαλέρνο 3€ , 
Λέτσε 2€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση) - Checkpoints 20€ 
ανά άτομο - Εισιτήριο κρουαζιέρας Ποζιτάνο – Αμάλφι 
(περίπου 23€) - Εισιτήριο καράβι Σορέντο – Κάπρι – Σορέντο 
(περίπου 35€) - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα, τελεφερίκ & αρχαιολογικούς χώρους - 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

1. Αποφεύγουμε περιττά χιλιόμετρα με 
πτήση για νάπολι & επιστροφή από λέτσε.

2. Διαμονή στο Delle Palme 4* στο λέτσε 
με βαθμολογία στη booking.com 8.6.

3. Δυνατότητα ημιδιατροφής καθημερινά 
στο χώρο των ξενοδοχείων με πρόγευμα 
σε μπουφέ & δείπνο σε μενού 3 πιάτων, ½ 
νερό & ¼ κρασί.

4. Επίσκεψη στα Ελληνόφωνα χωριά 
της νότιας ιταλίας.

5. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο 
της πομπηίας με επίσημο ξεναγό. 

επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
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1η ημέρα Πτήση για Βενετία - Πάντοβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Βενετία. 
Άφιξη, στο αεροδρόμιο της Βενετίας, επιβίβαση στο πούλμαν και 
μεταφορά στην Πάδοβα μια από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες 
πόλεις της βόρειας Ιταλίας που ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα 
του Βένετο, πρωτεύουσα της επαρχίας της Πάντοβα, οικονομικό 
και επικοινωνιακό κέντρο της περιοχής. Σύντομη πανοραμική 
περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Μεταφορά & 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Πάντοβα - Βενετία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο & αναχώρηση για την πιο ρομαντική 
πόλη του κόσμου, την Βενετία, που είναι χτισμένη πάνω σε 118 
μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο 
στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. 
Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε 
το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από 
ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα 
καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο 
σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. 
Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, 
αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά 
ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του 
Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο 
Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια 
κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Πάδοβα.

3η ημέρα Πάντοβα - Βερόνα - Σιρμιόνε - Μιλάνο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Καθ ‘ οδών θα επισκεφθούμε 
την ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών 
του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική 
Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και 
θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι 
Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά 
κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το 
θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
την μεσαιωνική καστρούπολη του Σιρμιόνε, στις όχθες της λίμνης 
Γκάρντα, που είναι το πιο όμορφο και δημοφιλές θέρετρο της 
λίμνης με το επιβλητικό κάστρο των Σκαλιτζέρι (13ος αι.) και τις 
μεσαιωνικές εκκλησίες της Αγίας Άννας, του Αγίου Πέτρου και 
της Παρθένου Μαρίας. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Μιλάνο, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Μιλάνο - Κόμο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε 
το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η 
κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό 
καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του 
Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου της 
πόλης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς 
Ναός παγκοσμίως. Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο 
Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της 
ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές 
στοές και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα 
ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, 
είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε 
το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την 

Αγία Μαρία della Scala. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Κόμο 
που βρίσκεται στην νότια όχθη τις λίμνης του Κόμο και αποτελεί 
ένα μέρος μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Σύντομη πανοραμική 
περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης και χρόνος ελεύθερος. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.

5η ημέρα Μιλάνο - Λάγκο Ματζόρε
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Λάγκο 
Ματζόρε (Μεγάλη Λίμνη), σημαντικός τουριστικός προορισμός και 
στις όχθες τις βρίσκονται αρκετά τουριστικά θέρετρα. Βρίσκεται 
στις νότιες Άλπεις, στα σύνορα Ιταλίας και Ελβετίας. Η λίμνη 
βρίσκεται στην Ιταλία στις περιφέρειες Πεδεμόντιο και Λομβαρδία 
και στο Ελβετικό καντόνι Τιτσίνο, με το νησάκι Ίζολα Μπέλα, και 
το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας 
των Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων). 
Αργά το απόγευμα άφιξη στη Γένοβα, πρωτεύουσα της Λιγουρίας, 
το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας και γενέτειρα του Χριστόφορου 
Κολόμβου και του Παγκανίνι. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.

6η ημέρα Μιλάνο - Γένοβα - Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για τη Γένοβα 
και πανοραμική περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο της, που έχει 
ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του San Lorenzo με την 
υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza 
de Ferrari με το κτίριο της Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι 
που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος και πολλά αναγεννησιακά 
παλάτια, μεγάλες λεωφόροι του 19ου αιώνα, μπαρόκ εκκλησίες 
δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. Το μεσημέρι μεταφορά 
στο αεροδρόμιο της Γένοβα για την πτήση της επιστροφής.

Σημαντική Σημείωση:
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν.

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη - Αθήνα – Βενετία & 
Γένοβα – Αθήνα – Θεσ/νίκη -  Πέντε (5) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο - Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του 
ξενοδοχείου καθημερινά - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - Έλληνας 
έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - 
Checkpoints 20€ ανά άτομο - Δημοτικοί Φόροι 
Ξενοδοχείων (Πάντοβα 2,85 € - Μιλάνο 5€ ανά 
άτομο τη διανυκτέρευση) - Vaporetto για μεταφορά 
από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά 
την επιστροφή 15€ ανά άτομο - Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά 
όπου απαιτείται - Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται
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ΒΕΝΕΤΟ-ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ 
ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ-ΓΕΝΟΒΑ

βενετια-παντοβα-βερονα-Σιρμιονε-μιλανο-κομο-λαγκο ματΖορε-γενοβα



1η ημέρα Πτήση για Γένοβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γένοβα, 
πρωτεύουσα της Λιγουρίας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας 
και γενέτειρα του Χριστόφορου Κολόμβου και του Παγκανίνι. 
Άφιξη και πανοραμική περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο της, 
που έχει ανακηρύχτηκε από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του San 
Lorenzo με την υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή 
Πλατεία Ρiazza de Ferrari με το κτίριο της Όπερας, το παλάτι 
των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος 
και πολλά αναγεννησιακά παλάτια, μεγάλες λεωφόροι του 19ου 
αιώνα, μπαρόκ εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Γένοβα - Ραπάλο - Πόρτο Φίνο – Πιατσέντσα - 
Βιτσέντζα
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
Ιταλική Ριβιέρα. Θα επισκεφθούμε το γραφικό Ραπάλο, όπου 
υπογράφτηκε η ομώνυμη συνθήκη (1922) μεταξύ Γερμανίας και 
ΕΣΣΔ και θα καταλήξουμε στη γραφική Σάντα Μαργαρίτα, με τα 
πολύχρωμα σπιτάκια και τις γραφικές πλατείες. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το μικροσκοπικό αλλά κοσμοπολίτικο Πόρτο 
Φίνο (εισιτήριο καραβάκι εξ ιδίων) με τα γραφικά, χρωματιστά 
σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προϊόντα 
και τα εντυπωσιακά γιοτ δεμένα στη μαρίνα. Επόμενη επίσκεψη 
η γραφική Πιατσέντζα. Η πόλη είναι γνωστή στους Έλληνες 
από το Πύργο της δούκισσας της Πλακεντίας που βρίσκεται στη 
Πεντέλη. Εδώ γεννήθηκε ο Πάπας Γρηγόριος Ι’. Θα δούμε το 
Παλάτσο Φαρνέζε και το Ανάκτορο Γκότικο. Χρόνος ελεύθερος να 
γνωρίσουμε τη πόλη. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Βιτσέντσα , 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βιτσέντζα - Βενετία
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου & αναχώρηση για 
την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, την Βενετία, που είναι 
χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 
περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, 
μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, 
όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές 
γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο 
των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο 
σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία 
του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως 
το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος 
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του 
(Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και 
το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα 

λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα Βιτσέντζα – Gardaland - Σιρμιόνε – Λάγκο Ντι 
Γκάρντα
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για 
το θαυμαστό κόσμο της Gardaland. Ανεβείτε στο τρενάκι 
Transgardaland express και η περιπέτεια στα μοναδικά θεάματα, 
που ενθουσιάζουν μικρούς και μεγάλους, ξεκινάει με τα jungle 
rapiods, Blue Africano, Delfinario, Papaggali show. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την μεσαιωνική καστρούπολη του Σιρμιόνε, στις 
όχθες της λίμνης Γκάρντα, που είναι το πιο όμορφο και δημοφιλές 
θέρετρο της λίμνης με το επιβλητικό κάστρο των Σκαλιτζέρι (13ος 
αι.) και τις μεσαιωνικές εκκλησίες της Αγίας Άννας, του Αγίου 
Πέτρου και της Παρθένου Μαρίας. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα Βιτσέντζα – Μπολόνια - Μουσείο Ferrari – Μάντοβα
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
Μπολόνια που είναι γνωστή για τους πύργους της και τις στοές 
που φτάνουν τα 38 χιλιόμετρα και την κάνουν μοναδική πόλη στον 
κόσμο. Θα δούμε το Αρχαιολογικό μουσείο, την Εθνική Πινακοθήκη 
το Πανεπιστημιακό μουσείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 
μουσείο της θρυλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Ferrari. Περιήγηση 
εντός του κτίριο που είναι έκτασης 54.000 τετραγωνικών μέτρων 
και διαθέτει έναν μεγάλο εκθεσιακό χώρο, μια γκαλερί με διάσημα 
αυτοκίνητα της Ferrari, ένα χώρο με ιστορικά έργα τέχνης, ένα 
χώρο με αναμνηστικά, ένα χώρο με ψηφιακό αρχείο το οποίο 
παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ιστορικών σχεδίων και 
εγγράφων της Ferrari, μια αίθουσα συνεδριάσεων, καφετέρια 
αλλά και βιβλιοπωλείο.. Τελευταίος μας σταθμός για σήμερα 
η Μάντοβα γνωστή για τους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της, 
τα κομψά παλάτια και τη μεσαιωνική και αναγεννησιακή πόλη, 
η οποία επεκτάθηκε γύρω από την προϋπάρχουσα. Η Μάντοβα 
μαζί με την κοντινή Σαμπιονέτα αποτελούν Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της Unesco από το 2008 ως παράδειγμα των ιδεών 
που υπήρχαν για το σχεδιασμό της ιδανικής αναγεννησιακής 
πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Βιτσέντζα – Βερόνα (περιήγηση πόλης) – Πτήση 
Επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, 
στις όχθες του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα 
δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις 
όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται 
από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για 
το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της 
Ιουλιέτας. Το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής μας.
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Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη – Αθήνα – Γένοβα // 
Βερόνα – Αθήνα – Θεσ/νίκη - Πέντε (5) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* - Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά 
στο χώρο του ξενοδοχείου - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - Δημοτικοί 
Φόροι Ξενοδοχείων (Γένοβα 3€ - Βίτσεντζα 2€ ανά 
άτομο τη διανυκτέρευση) - Checkpoints 25€ ανά άτομο 
- Καραβάκι από Santa Margherita Ligure – Portofino – 
Santa Margherita Ligure 12€ ανά άτομο - Vaporetto για 
μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα 
κατά την επιστροφή 15€ ανά άτομο - Είσοδος στο 
θεματικό πάρκο Gardaland 36€ - Είσοδος στο Μουσείο 
Ferrari Maranello 18€ - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΜΑΓΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΒΟΡΡΑ-ΛΙΓΟΥΡΙΑ-GARDALAND
γενοβα-βιτΣεντΖα-βενετια-GardaLand-Σιρμιονε-λαγκο ντι γκαρντα-μπολονια-μαντοβα-βερονα
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1η ημέρα Πτήση για Γένοβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γένοβα, 
πρωτεύουσα της Λιγουρίας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας 
και γενέτειρα του Χριστόφορου Κολόμβου και του Παγκανίνι. 
Άφιξη και η πανοραμική περιήγηση μας αρχίζει από το ιστορικό 
κέντρο της, που έχει ανακηρυχτεί από την Unesco Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα δούμε τον Καθεδρικό 
Ναό του Σαν Λορέντζο με την υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την 
εντυπωσιακή Πλατεία Φεράρι με το κτίριο της Όπερας, το παλάτι 
των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος 
και πολλά αναγεννησιακά παλάτια, μεγάλες λεωφόροι του 19ου 
αιώνα, μπαρόκ εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Γένοβα - Ραπάλο - Πόρτο Φίνο - Νίκαια
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Ιταλική Ριβιέρα. 
Θα επισκεφθούμε το γραφικό Ραπάλο, όπου υπογράφτηκε η 
ομώνυμη συνθήκη (1922) μεταξύ Γερμανίας και ΕΣΣΔ, και θα 
καταλήξουμε στη γραφική Σάντα Μαργκαρίτα, με τα πολύχρωμα 
σπιτάκια και τις γραφικές πλατείες. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το μικροσκοπικό αλλά κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο (το εισιτήριο στο 
καραβάκι εξ ιδίων) με τα γραφικά, χρωματιστά σπίτια, τις κομψές 
μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προϊόντα και τα εντυπωσιακά 
γιοτ δεμένα στη μαρίνα. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Νίκαια. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Νίκαια - Κάννες - Σαν Πωλ Ντεβάνς
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στην κοσμοπολίτικη Νίκαια, 
πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρα που θεωρείται ένας από τους 
παλαιότερους οικισμούς της Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς 
τιμή της θεάς Νίκης. Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο, Des 
Anglais που εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας και πήρε όνομά της 
από μια ομάδα Άγγλων τουριστών που κατά τον 18ο συνήθιζαν 
να περνούν εδώ το χειμώνα, λόγω του ήπιου κλίματος. Θα δούμε 
το εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco», θα περάσουμε από την 
κεντρική πλατεία της πόλης την πλατεία Μασένα με το άγαλμα του 
Ποσειδώνα, στη συνέχεια την πλατεία Γκαριμπάλντι και τέλος θα 
δούμε τον Καθεδρικός Ναό της Νίκαιας. Αναχώρηση για τις Κάννες 
διάσημο το κοσμοπολίτικο θέρετρο όπου και θα κάνουμε μία 
σύντομη πανοραμική περιήγηση. Επόμενη επίσκεψη το Σαν Πωλ 
ντε Βανς. Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα υπέροχα 
παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο τιμής στο Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το 
ρόφημα σας στα ιστορικά του καφέ και επισκεφθείτε το ίδρυμα 
Μεγκτ με την πλούσια συλλογή έργων επιφανών καλλιτεχνών 
της μοντέρνας τέχνης όπως ο Μιρό, ο Μπρακ και ο Σαγκάλ. Μη 
λησμονήσετε να ανεβείτε στο γοτθικό καθεδρικό ναό του χωριού 

όπου φυλάσσεται η Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πίνακας που 
αποδίδεται στον Τιντορέτο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στη Νίκαια.

4η ημέρα Νίκαια - Εζ - Μόντε Κάρλο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Εζ, 
όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων 
Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του 
Μονακό, που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο 
και οι κάτοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική 
μας περιήγηση θα δούμε το παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη 
κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής 
οικογένειας των Γκριμάλντι , από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό 
Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα επισκεφθούμε το 
Ωκεανογραφικό Μουσείο που διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο 
διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχετε την ευκαιρία 
να γνωρίσετε περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών. Χρόνος 
ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια.

5η ημέρα Νίκαια - Μιλάνο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και Αναχώρηση για την οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική 
περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ 
Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το 
όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο 
εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) 
είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας 
από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Θα 
επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε 
το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το 
κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει 
τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η 
Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα από τα 
πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της 
από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία 
della Scala. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.

6η ημέρα Μιλάνο - Βερόνα - Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ρομαντική 
Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες 
του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την 
περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες 
πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό των 
Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Το μεσημέρι 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην 
Αθήνα.

6 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη – Αθήνα – 
Γένοβα // Βερόνα – Αθήνα – Θεσ/νίκη - Πέντε 
(5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4* 
- Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με 
πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με 
το παραπάνω πρόγραμμα - Πρόγευμα σε μπουφέ 
καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου Εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής - Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
- Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Νίκαια 2,5€ - 
Μιλάνο 5€ - Γένοβα 3€) - Checkpoints 20€ ανά 
άτομο - Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται - Ό,τι 
ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ - ΜΙΛΑΝΟ
γενοβα-ραπαλο-πορτο Φινο-νικαια-Σαν πωλ ντε βανΣ-καννεΣ-μούΣειο FraGonard-μοντε καρλο-μιλανο

Σημαντική Σημείωση:
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν.
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1η ημέρα Πτήση για Μάλτα - Βαλέττα (Ξενάγηση Πόλης)
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αναχώρηση 
για Μάλτα. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Μάλτας μετά από πτήση 
μιάμισης ώρας. Αναχώρηση για την ξενάγηση στην περίφημη 
πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη 
Valletta. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται 
για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία 
και απεριόριστη ομορφιά. Διασχίζοντας την πύλη της Floriana 
(Floriana Gate) το τοπίο μας μεταφέρει νοητά στη περίοδο των 
Ιωαννιτών Ιπποτών ,εκπληκτικά κτίρια, πανέμορφα μπαλκόνια 
με ξύλινες κατασκευές σε έντονα χρώματα, παρεκκλήσια και ο 
εντυπωσιακός καθεδρικός ναός του St.Publio μας προϊδεάζει 
για τις εικόνες που θα ακολουθήσουν. Ήρθε η ώρα να 
συναντήσουμε το σιντριβάνι με τους Τρίτωνες ( Triton Fountain) 
και να προσπεράσουμε ένα από τα πλέον αρχοντικά ξενοδοχεία της 
Μεσογείου – Το Phoenicia εξαιρετική επιλογή για ένα ρόφημα στο 
μοναδικό από πλευράς καλαισθησίας και κάλους του. Όλα γύρω μας 
είναι ανακαινισμένα από τον μοναδικό αρχιτέκτονα Renzo Piano η 
Valletta μας υποδέχεται σε ένα σύμπλεγμα κατασκευών, 70 μέτρα 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, τείχη και ακροπύργια, 
τάφροι και πολεμίστρες συνθέτουν μια εικόνα μιας μεσαιωνικής 
πόλης – κάστρου, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 
2018 που όμοια της δεν θα συναντήσετε πουθενά στον κόσμο! Η 
προσπάθεια μας την πρώτη ημέρα , είναι να αποκτήσουμε όσο το 
δυνατό, μια περισσότερο συγκροτημένη άποψη της. Τα ‘’auberge ‘’ 
(οι αρχοντικές κατοικίες) των Ιωαννιτών Ιπποτών, το γκρεμισμένο 
από τους βομβαρδισμούς του Β Π́αγκοσμίου πολέμου κτίριο της 
Όπερας, η Παναγία της Νίκης (Our Lady of Victory ) το πρόσφατα 
κατασκευασμένο κοινοβούλιο , το Πρωθυπουργικό γραφείο 
, είναι μερικές μόνο από τις εικόνες που θα θαυμάσουμε πριν 
επισκεφθούμε τους κήπους της Baracca , ένα από τα ομορφότερα 
σημεία της πρωτεύουσας με καταπληκτική θέα, στο Μεγάλο Λιμάνι 
(Grand Harbour ) και τις Τρείς Πόλεις (Three Cities). Ο Καθεδρικός 
ναός του Αγ. Ιωάννη με τους πίνακες του Caravaggio θα μας αφήσει 
άναυδους με το καταπληκτικό εσωτερικό διάκοσμο του. Η κεντρική 
πλατεία με το Palazzo των Ιπποτών (Παλαιό Κοινοβούλιο) αλλά και 
κατοικία των Μαγίστρων κατά τη διάρκεια της παντοδυναμίας του 
Τάγματος (1530-1798), η πρόσφατα ανακαινισμένη κλειστή αγορά 
(Il Suq tal Belt )με τα αγροτικά προϊόντα της Μαλτέζικης γης, είναι 
μερικά μόνο από τα σημεία που θα επισκεφθούμε. Στον ελεύθερο 
χρόνο σας ,θα σας προτείνουμε να διασχίσετε τα στενά δρομάκια 
παράλληλα και κάθετα με τον κεντρικό πεζόδρομο (Republic 
street) να επισκεφθείτε τη Strait street με τα ατμοσφαιρικά 

μικρά cafe τους κήπους Hastings, τη συνοικία της Αγ.Βαρβάρας 
(St.Barbara Bastions) με την υπέροχη θέα στο λιμάνι και το Fort 
Elmo στο βασικότερο σημείο της Valletta (παλαιά φυλακή όπου 
‘’γυρίστηκε’’ η ταινία το Εξπρές του Μεσονυκτίου). Πρακτικά 
πρέπει να επισκεφθείτε την πρωτεύουσα, τουλάχιστον μια ακόμα 
φορά το πρωί –μεσημέρι η απόγευμα και μια το βράδυ κάτι που 
συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα της εκδρομής σας. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας ( το μεσημέρι).

2η ημέρα Μόστα - Ραμπάτ - Μεδίνα - Κήποι Αγ. Αντωνίου
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την ξενάγηση στο κέντρο του 
νησιού, με πρώτη επίσκεψη στο Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στη 
Μόστα. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για 
την επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία Μεδίνα, που είναι οχυρωμένη 
σε απόρθητο κάστρο και είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα 
πρωτεύουσα του νησιού, θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα 
μεσαιωνικά δρομάκια για να δούμε τα κυριότερα σημεία της πόλης. 
Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική κοινότητα του 
Attard και τους περίφημους κήπους του Αγίου Αντωνίου και το 
Προεδρικό μέγαρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα Εκδρομή στο νησί Γκόζο
Μετά το πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά, 
ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο. 
Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους 
της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο 
ferry boat. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια 
και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε θα 
σας πείσουν σίγουρα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο νησί 
του Γκόζο. Θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσά του Rabat, με το 
περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε η 
νύμφη Καλυψώ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Ημερήσια εκδρομή «Γαλάζια Μάλτα» -  Popey Village 
- Kρουαζιέρα στο Κόμινο
Mετά το πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά, θα 
ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας για το μοναδικό κινηματογραφικό 
πάρκο Popay village όπου και γυρίστηκαν οι σκηνές της 
ομώνυμης ταινίας με πρωταγωνιστή τον Robin Williams (δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδου). Ένα καταπληκτικό 
σκηνικό, σε μία ειδυλλιακή περιοχή που δεν αφήνει αδιάφορους 
μικρούς και μεγάλους σε ηλικία επισκέπτες. Στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει θαλάσσιος περίπατος ( με ιδιωτικό σκάφος) στις 
βραχονησίδες του Comino, όπου θα θαυμάσουμε τις ομώνυμες 
σπηλιές και τα γαλάζια νερά μιας πανέμορφης βραχώδους 

ΜΑΛΤΑ
6 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια με ναυλωμένη πτήση Θεσσαλονίκη 
– Μάλτα – Θεσσαλονίκη - Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή 
ανά άτομο και βαλίτσα 20kg ανά άτομο - Μεταφορές από/
προς το αεροδρόμιο της Μάλτας - Πέντε (5) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχείο της επιλογής σας - Πρωινό καθημερινά στο 
ξενοδοχείο σας - Ξενάγηση στη Valletta την 1η ημέρα - 
Ξενάγηση στην Mosta – Mdina και στους Κήπους του Αγ. 
Αντωνίου την 2η ημέρα - Εκδρομη στο Marsaxlokk την 5η ημέρα 
- Ξενάγηση στη Sliema  και στις Τρεις Πόλεις την 6η  ημέρα - 
Ελληνόφωνος ξεναγός & έμπειρος αρχηγός - Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης - Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους - Φόροι 
αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων - Φιλοδωρήματα, ποτά, 
αχθοφορικά - Τοπικοί δημοτικοί φόροι οι οποίοι πληρώνονται 
απευθείας στο ξενοδοχείο (0,5€ ανά άτομα / ανά ημέρα).

παραλίας. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.Άφιξη στην 
αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που κατέχει μια 
θέση στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Προτείνουμε το 
βράδυ περίπατο για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

5η ημέρα Βαλέττα - Ψαροχώρι Marsaxlokk
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε την Valletta για να 
θαυμάσουμε για ακόμα μία φορά τη μοναδική μεσαιωνική 
πρωτεύουσα. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια θα κινηθούμε 
προς τη νότια πλευρά του νησιού όπου θα επισκεφθούμε το 
ψαροχώρι Marsaxlokk με την περίφημη λαϊκή αγορά. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας νωρίς το απόγευμα.

6η ημέρα Tρεις πόλεις (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua) - 
Σλίεμα - πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό μας, θα γνωρίσουμε τις καταπληκτικές περιοχές 
των 3 πόλεων (The Τhree cities ) ένα μοναδικό σύμπλεγμα 
αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών 
κτιρίων, κτισμένα σε μια συγκλονιστική θέση στο Μεγάλο Λιμάνι 
(Grand Harbour). Στη συνέχεια μεταφορά στη Σλίεμα όπου θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο και έπειτα μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής μας.

Σημαντική Σημείωση:
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 
εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από 
αυτές.
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1η ημέρα: Πτήση για Μπιλμπάο - Άφιξη & Πρώτη γνωριμία 
με την πόλη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μπιλμπάο, μέσω 
Κωνσταντινούπολης. Άφιξη στο Μπιλμπάο και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Η πόλη εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού 
Νερβιών, στις όχθες του οποίου αναπτύχθηκαν όλες οι συνοικίες της. 
Φουτουριστικές είσοδοι μετρό, σχεδιασμένες από τον Norman Foster, 
δουλειές του Φιλίπ Σταρκ, του Ισοζάκι, του Καλατράβα, του Φρανκ 
Γκέρυ, η αφρόκρεμα της Παγκόσμιας Αρχιτεκτονικής έβαλε το χέρι της 
και το Μπιλμπάο μεταμορφώθηκε.Περίπατος σε ένα από τα ωραιότερα 
ιστορικά κέντρα, το Νεοκλασικό πρόσωπο της πόλης. Βλέπουμε την 
αψιδωτή Πλάθα Νουέβα, το εντυπωσιακό Θέατρο Αριάγα και την 
γέφυρα Αρενάλ. Κοντά στον επιβλητικό καθεδρικό ναό, η περίφημη 
Γκραν Βία (Μεγάλη Οδός) κατακλύζεται με κομψά καταστήματα. Σαν να 
μην έφταναν όλα τα παραπάνω, το ίδρυμα Σολομών Ρ. Γκουγκενχάιμ 
το 1997 επέλεξε το Μπιλμπάο να είναι η πόλη του Ευρωπαϊκού του 
παραρτήματος και κατασκευάστηκε εδώ, το περίφημο μουσείο που 
φέρει το όνομά του, σήμα κατατεθέν της πόλης πια.

2η ημέρα: Μπιλμπάο (ξενάγηση πόλης & μουσείο 
Γκουγκενχάιμ) - Γκουέρνικα - Μπερμέο - Γκέτσο
Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μια πανοραμική 
ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε 
το μουσείο Γκουγκενχάιμ (Guggenheim), το φουτουριστικό κτίριο του 
Frank O. Gehry και σήμα κατατεθέν πλέον του Μπιλμπάο - ένα μοναδικό 
επίτευγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής, που όταν εγκαινιάστηκε το 
1997, όχι μόνο προκάλεσε παγκόσμια εντύπωση για τον πρωτότυπο 
σχεδιασμό του, αλλά έδωσε και μια σημαντική παγκόσμια προβολή 
στην πόλη. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την πόλη την 
Γκουέρνικα (Guernica). Πολλοί θα έχετε ακούσει για την Γκούερνικα, 
από το έργο του διάσημου ζωγράφου Πάμπλο Πικάσσο. Η πόλη 
βομβαρδίστηκε το 1937 και τα γεγονότα ενέπνευσαν τον Πικάσο να 
δημιουργήσει ένα από τα πιο διάσημα έργα του. Μετά την περιήγηση 
μας, αναχωρούμε για το πανέμορφο Μπερμέο, το οποίο βρίσκεται 
στην ακτή του Βισκαικού Κόλπου στην περιοχή της Busturialdea. 
Τοποθετημένο στους πρόποδες του βουνού Sollube, η ακτογραμμή 
του έχει να μας παρουσιάσει πολλούς σημαντικούς ιστορικούς λόφους 
όπως ο San Juan de Gaztelugatxe και ο Aketx. Έπειτα θα συνεχίσουμε 
για το Γκέτσο (Getxo), το επίνειο του Μπιλμπάο, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα με τα πόδια στο μονοπάτι κατά μήκος 
του εντυπωσιακού παραθαλάσσιου προαστίου La Galea. Στη συνέχεια 
επιστροφή στο Μπιλμπάο.

3η ημέρα: Μπιλμπάο - Μπιαρίτζ - Σαν Σεμπαστιάν
Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για τη διάσημη λουτρόπολη 
που βρίσκεται στην αντίπερα πλευρά των Γαλλο-ισπανικών συνόρων, 
το Μπιαρίτζ, ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο των Γάλλων στον Ατλαντικό, 
αντίστοιχο με εκείνα της Κυανής Ακτής. Η διαδρομή μας διαρκεί περίπου 
2 ώρες. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Στη συνέχεια θα 
ξαναμπούμε στην Ισπανία και θα κατευθυνθούμε στο Σαν Σεμπαστιάν, 
που είναι χτισμένο σε ένα εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον ανάμεσα 
σε δύο μαγευτικές παραλίες. Το ταπεινό ψαροχώρι μεταμορφώθηκε 

σε θέρετρο της υψηλής κοινωνίας ήδη από το 19ο αιώνα, όταν η 
βασίλισσα Ισαβέλλα Β’ το επέλεξε για τις θερινές της διακοπές. Τη 
βασιλική παράδοση συνέχισε η Μαρία Κριστίνα και επί των ημερών 
της (τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα) το Σαν Σεμπαστιάν έγινε τόπος 
συνάντησης της ευρωπαϊκής αφρόκρεμας. Στα σαλόνια του καζίνου 
(σήμερα στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το δημαρχείο) συνωστιζόταν ο 
πλούτος και η αριστοκρατία της Ευρώπης, όπως και στη «βασιλική» 
παραλία, την αχανή, πανέμορφη, αμμουδερή Concha, μια από τις 
ωραιότερες παραλίες που μπορεί να βρει κανείς μέσα σε πόλη. Η 
απαγόρευση της χαρτοπαιξίας, αλλά κυρίως οι πόλεμοι οδήγησαν το 
Σαν Σεμπαστιάν σε προσωρινή ευτυχώς παρακμή. Τα τελευταία χρόνια 
οι τουρίστες επέστρεψαν, ιδίως Γάλλοι και Ιταλοί. Το Σαν Σεμπαστιάν 
διατηρεί την παλιά κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά του, στην οποία έχει 
προστεθεί και ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ: η Παλιά Πόλη, η Parte Vieja, 
διαθέτει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μπαρ ανά τετραγωνικό μέτρο 
σε ολόκληρη την Ισπανία! Μετά την υπέροχη εκδρομή μας στις 2 
πανέμορφες αυτές, επιστρέφουμε στο Μπιλμπάο. 

4η ημέρα: Μπιλμπάο - Βιτόρια Γκαστέις - Παμπλόνα - Μπιλμπάο
Πρωινό και αναχώρηση για την Παμπλόνα, τη Βασκική Ιρούνια των 
Πυρηναίων, πρωτεύουσα του άλλοτε βασιλείου της Ναβάρρας. 
Η πόλη φημίζεται για τις ταυρομαχίες της όχι μόνο εντός αρένας, 
αλλά και στους δρόμους της. Το Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν είναι το 
μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της πόλης, που την καθιστά διάσημη 
ανά τον κόσμο. Αφορμή για αυτό στάθηκε ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ ειδικά 
με το έργο του: “Ο ήλιος ανατέλλει ξανά”. Περιπλανιόμαστε στα 
σημαντικότερα σημεία της πόλης, πίνουμε τον καφέ μας στα μέρη που 
σύχναζε ο Αμερικανός συγγραφέας κι αναχωρούμε για την Βιτόρια, 
την πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων. Η πόλη ανακηρύχθηκε 
«Πράσινη πρωτεύουσα» για το έτος 2012 – κι έτσι, ακόμα και οι 
κάτοικοι που μένουν στο κέντρο, ζουν σε περιοχές που βρίθουν από 
πράσινο. Θα περπατήσουμε στην πόλη και θα φτάσουμε μέχρι τον 
Καθεδρικό της Σάντα Μαρία της Βιτόρια, θα περάσουμε κι απ’ την 
πλατεία της Νίκης καθώς κι απ’ την Πλατεία Ισπανίας, την κλασσική 
κλειστή πλατεία της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και βόλτες 
και στη συνέχεια αναχώρηση για το Μπιλμπάο.

5η ημέρα: Μπιλμπάο - Σανταντέρ - Χιχόν - Οβιέδο
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Καντάμπρια, το 
Σανταντέρ. Η πόλη είναι κτισμένη στις νότιες ακτές του ακρωτηρίου 
Μαγιόρ, ενώ παράλληλα απλώνεται σε μια ατέλειωτη παραλία 
μοναδικής γοητείας. Βόλτα στο πλούσιο ιστορικό κέντρο τής πόλης, με 
τον Καθεδρικό Ναό, το Βασιλικό Ανάκτορο που έκτισαν οι κάτοικοι για 
τις διακοπές του βασιλικού ζεύγους, το Ταχυδρομείο, και το περίφημο 
καζίνο του Σανταντέρ, το Gran Casino del Sardinero. Εν συνεχεία, 
μεταβαίνουμε στην μαγευτική Χιχόν, την πόλη με το μεγαλύτερο 
λιμάνι της Αστούριας, το Πουέρτο ντε Μουσέλ , που βρέχεται από 
την θάλασσα της Καντάμπρια. Περιηγούμαστε μεταξύ άλλων στη 
Θιμαντεβίγια, το λεγόμενο «χωριό των ψαράδων», χτισμένο σε 
μια χερσόνησο που διαιρεί το λιμάνι στα δύο και όπου χαρούμενα 
παστέλ πολύχρωμα από παραδοσιακά κτήρια εναλλάσσονται με 
δαιδαλώδη στενά καλντερίμια. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Οβιέδο, 

πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου της Αστούριας. Το Οβιέδο, κρατεί τα 
ηνία του διοικητικού όπως και εμπορικού κέντρου της περιοχής, ενώ 
τα τελευταία 20 χρόνια κατόρθωσε να γίνει συνάμα και καλλιτεχνικό 
κέντρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Οβιέδο (ξενάγηση πόλης) - Λεόν - Μπουργκός
Μετά το πρωινό θα κάνουμε ξενάγηση στα αξιοθέατα και στα περίχωρα 
της πόλης. Θα δούμε μεταξύ άλλων τον πανέμορφο γοτθικό καθεδρικό 
ναό και το θησαυροφυλάκιο-μουσείο και θα αναχωρήσουμε για την 
περιοχή της Καστίλης-Λεόν. Η Λεόν (150.000 κατ.) είναι η παλιά 
πρωτεύουσα του βασιλείου της Λεόν και ήταν κατά τον 12ο αιώνα η 
«καρδιά» της Χριστιανικής Ισπανίας. Θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, 
κυρίως το Barrio Humedo (υγρός τόπος) λόγω των πολλών μπαρ, 
καθώς και τα τρία μεγάλα μνημεία της πόλης. Τη Βασιλική του Αγίου 
Ισιδώρου του 12ου αιώνα με υπέροχες νωπογραφίες, τον γοτθικό 
καθεδρικό με τα εξαίσια βιτρώ και το Μοναστήρι του Αγίου Μάρκου, 
κτίσμα της Αναγέννησης που σήμερα είναι πολυτελές ξενοδοχείο. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το Μπουργκός. Το Μπουργκός (170.000 
κατ.) εκτός από γενέτειρα του θρυλικού Ελ Σιντ, είναι μια εντυπωσιακή 
μικρή πολιτεία στις όχθες του ποταμού Αρλανζόν, με πολλά μνημεία και 
εκκλησίες, μεσαιωνικά αλλά και της Αναγέννησης κυρίως στην Παλιά 
Πόλη. Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ο καθεδρικός ναός με τους 
ψηλούς γοτθικούς πύργους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα : Μπουργκός - Μπιλμπάο - Πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του 
Μπιλμπάο, όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής, μέσω 
Κωνσταντινούπολης για την πόλη μας. 

XΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ
7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ TURKISH AIRLINES

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια - Μία αποσκευή 23kg κατά άτομο 
και μία χειραποσκευή 8 kg κατά άτομο - Διαμονή για 6 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* - Πρωινό 
καθημερινά στο ξενοδοχείο σας - Μεταφορές και 
ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα - Είσοδος 
στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ του Μπιλμπάο - Συνοδεία 
του group και ξεναγήσεις περιηγήσεις από τον Insider, ο 
οποίος θα βρίσκεται με το group καθ’όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής - Τοπικοί ξεναγοί - Μικρό σε μέγεθος group 
(maximum 30 συμμετέχοντες) το οποίο εξασφαλίζει 
προσωπική εξυπηρέτηση - Ασφάλιση αστικής ευθύνης - 
Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς χώρους 
κτλ - Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - 
Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται ως 
προαιρετικό η προτεινόμενο.

aΣτούριαΣ - κανταμπρια - καΣτιλλη - λεον



1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώνη. Άφιξη, επιβίβαση στο 
πούλμαν και αναχώρηση για τη Βαλένθια, πρωτεύουσα της ομώνυμης 
Αυτόνομης Κοινότητας και γενέτειρα του διάσημου αρχιτέκτονα 
Σαντιάγκο Καλατράβα. Με την άφιξη θα κάνουμε την πανοραμική μας 
περιήγηση όπου θα δούμε το σύμπλεγμα των 3 κτιρίων «την Πόλη 
των Τεχνών και της Επιστήμης» στο πάρκο του ποταμού Τούρια. Στη 
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να 
δούμε το κτίριο που στεγάζει το Ταχυδρομείο με τα φτερωτά αγάλματα, 
το κτίριο του Δημαρχείο, το Ιστορικό Μουσείο και τον επιβλητικό 
γοτθικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Αβοήθητων. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Για το 
ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο της 
πόλης που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης. 

2η μέρα: ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Ισπανίας τη Μαδρίτη, που είναι χτισμένη στο κέντρο της Ιβηρικής 
Χερσονήσου, σε υψόμετρο 667 μ. πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας, στις όχθες του ποταμού Μανθανάρες. Άφιξη νωρίς το 
απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

3η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική ξενάγηση 
θα δούμε τα αναρίθμητα αξιοθέατα που “στολίζουν” την Μαδρίτη. 
Θα δούμε την μεσαιωνική πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, την Πουέρτα 
δελ Σολ (την πόρτα του ήλιου) που είναι το γεωγραφικό κέντρο της 
Ισπανίας, την Πλάθα δε Οριέντε που την διακοσμούν τα αγάλματα 
των Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι με τα 2.500 δωμάτια, 
και τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα. Θα διασχίσουμε μεγάλες 
Λεωφόρους όπως την Λεωφόρου Πράδο, όπου βρίσκονται μεγάλα 
μουσεία, όπως η Πινακοθήκη του Πράδο και Μοντέρνας Τέχνης Ρέϊνα 
Σοφία, θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα και το νεοκλασικό 
κτίριο που στεγάζει την Βουλή. Θα περάσουμε από τις πλατείες του 
Ποσειδώνα και της Θεάς Κυβέλης με το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο 
του Ταχυδρομείου, την Πύλη του Αλκαλά και το μεγάλο Πάρκο 
Ρετίρο. Τέλος θα διασχίσουμε την μεγάλη λεωφόρο Καστελιάνα με 
τα μοντέρνα κτίρια, το γήπεδο του Μπερναμπέου και την Πλατεία του 
Χριστόφορου Κολόμβου . Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος. Για το ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε το Μουσείου του Πράδο με έργα των μεγάλων 
ζωγράφων, όπως του Ελ Γκρέκο, Μουρίλιο, Βελάσκεθ και Γκόγια, και 
το Βασιλικό Παλάτι. 

4η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – ΤΟΛΕΔΟ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Τολέδο, την 
«πόλη των τριών πολιτισμών» (Χριστιανών, Εβραίων και Αράβων), 
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάγου, που διατηρεί αναλλοίωτη τη 
μεσαιωνική φυσιογνωμία της και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο  
της Unesco σαν Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον Καθεδρικό 
Ναό, που κυριαρχεί στον κέντρο της πόλης και αντικατοπτρίζει την 
ιστορική σημασία του, το σπίτι-μουσείο του Ελ Γκρέκο (Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου) και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου βρίσκεται 
το αριστούργημά του Ελ Γκρέκο, «Η ταφή του κόμη Οργκάθ» (1586-
1588). Επιστροφή νωρίς το μεσημέρι στη Μαδρίτη και απόγευμα 
ελεύθερο. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στα γραφικά στενά 
της περίφημης συνοικίας Barrio de la Letras, μία απ’ τις πιο μποέμ 
συνοικίες της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ 
τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, όπως ο 
Λόπεθ Ντε Βέγκα και Θερβάντες. 

5η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση οδικώς για τη Βαρκελώνη. Καθ’ οδόν, 
θα επισκεφθούμε τη Σαραγόσα, την πολυπληθέστερη πόλη της 
αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, με τα χαρακτηριστικά κτίρια 
της τέχνης «μουδεχάρ» αρχιτεκτονική διακόσμηση επηρεασμένη 
από τη μουσουλμανική παράδοση με στοιχεία από τη χριστιανική 
κουλτούρα και το γοτθικό στιλ. Θα δούμε την επιβλητική εκκλησία 
την Βασιλική της Πιλάρ και τον Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν 
ανακηρυχτεί από την Unesco Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βαρκελώνη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε να κάντε τη βόλτα σας στο 
γνωστό πεζόδρομο Ράμπλα και την περιοχή της Μπαρτσελονέτα στο 
λιμάνι. Περιπλανηθείτε μέσα στα στενά την γοτθικής συνοικίας με τα 
πολλά καταστήματα και απολαύστε τον καφέ ή την μπίρας σας με τάπας 
σε ένα από τα πολλά μπαρ στη γραφική Πλάθα Ρεάλ. 

6η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας πανοραμική περιήγηση 
θα διασχίσουμε μεγάλες λεωφόρους και θα περάσουμε από την 
Πλατεία Ισπανίας με το «Μαγικό Σιντριβάνι», θα ανηφορήσουμε στον 
λόφο Μονζουίκ, όπου βρίσκεται το Ισπανικό Χωριό, μια μικρογραφία 
χαρακτηριστικής ισπανικής αρχιτεκτονικής. Εδώ βρίσκονται και οι 
περισσότερες από τις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων που 
έγιναν το 1992. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε στο λιμάνι της 
πόλης, όπου δεσπόζει το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, θα 
διασχίσουμε τη διάσημη πεζοδρομημένη λεωφόρο Ράμπλα και θα 
καταλήξουμε στην Πλατεία της Καταλονίας, για να περιπλανηθούμε 
στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, όπου δεσπόζει ο γοτθικός 
Καθεδρικός Ναός του Τιμίου Σταυρού και της Αγίας Ευλαλίας, και 
θα καταλήξουμε στην παραλία Μπαρτσελονέτα και στο Ολυμπιακό 
Χωριό. Τέλος, θα επισκεφτούμε την αντισυμβατική εκκλησία 
Σαγράδα Φαμίλια (της Ιεράς Οικογένειας), έργο του μοντερνιστή 
Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί. Επιστροφή το μεσημέρι στο 
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
το ενυδρείο, ένα από τα πιο σημαντικά της Ευρώπης, ή το Μουσείο 
Πικάσο, ή το Μουσείο του Χουάν Μιρό και περπατήστε στην Πασέο Ντε 
Γκράθιας, τον ωραιότερο δρόμο της Βαρκελώνης και φωτογραφίστε 
τα απίστευτα κτίρια του Αντόνιο Γκαουντί, την Πεδρέρα και Κάσα 
Μπατλό. 

7η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΦΙΓΚΕΡΑΣ - ΧΙΡΟΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Φίγκερας, τη γενέτειρα 
του πασίγνωστου υπερρεαλιστή ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. Εδώ θα 
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Μουσείο-Θέατρο του, που 
είναι το πιο επισκέψιμο μουσείο της Καταλονίας και τρίτο σε ολόκληρη 
την Ισπανία. Θα δούμε την μεγάλη συλλογή των έργων του από τα 
πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής ζωής του μέχρι τον θάνατό του. 
Επόμενη επίσκεψη η μεσαιωνική πόλη της Χιρόνα. Θα περιπλανηθούμε 
στα γραφικά στενά της εβραϊκής συνοικίας, θα διασχίσουμε τον 
ποταμό Ονάρ για να θαυμάσουμε τα πανέμορφα πολύχρωμα σπιτάκια 
στις όχθες του που θυμίζουν Φλωρεντία. Τέλος θα επισκεφθούμε τον 
Καθεδρικό Ναό της πόλης που είναι αφιερωμένος στην Παναγία με το 
μεγαλύτερος κλίτος γοτθικού ναού στον Κόσμο. Χρόνος ελεύθερος ως 
την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης για 
την πτήση της επιστροφής μας.

KΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ VUELING AIRLINES

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης - Πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα - Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο 
εξωτερικού - Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
Valencia: Hotel Abba Acteon, Madrid: Hotel Rafael 
Atocha, Barcelona: Porta Fira ή παρόμοια - Μεταφορές 
και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα - 
Πρωινό μπουφέ καθημερινά - Εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα - Έμπειρος 
αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας - Ασφαλιστική 
κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης - Φ.Π.Α. - 
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων - Μια χειραποσκευή μέχρι 
5kg - Μια βαλίτσα μέχρι 20kg

Δεν Περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς χώρους 
κτλ - Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - 
Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται ως 
προαιρετικό η προτεινόμενο - Check Points 20€

BaλενΘια-μαδριτη-τολεδο-ΣαραγοΣα-βαρκελωνη-ΦιγκεραΣ-Χιρονα
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10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

ΜΑΔΡΙΤΗ 

1η ημέρα
Πτήση Για Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
Ισπανίας την Μαδρίτη, χτισμένη στο κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, 
σε υψόμετρο 667 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στις όχθες 
του ποταμού Μανθανάρες. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την 
πόλη.

2η ημέρα
Μαδρίτη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα σε μπουφέ στο ξενοδοχείο και πανοραμική ξενάγηση, 
όπου θα θαυμάσουμε τα αναρίθμητα μαδριλένικα αξιοθέατα, όπως 
τη μεσαιωνική Πλάθα Μαγιόρ, την Πουέρτα δελ Σολ, την Πλάθα δε 
Οριέντε με τα αγάλματα των Ισπανών βασιλέων, τον Καθεδρικό Ναό 
της Αλμουδένα, τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα, και το νεοκλασικό 
κτίριο που στεγάζει την Βουλή. Θα διασχίσουμε τη μεγάλη Λεωφόρο 
Πράδο, όπου βρίσκονται τα μεγάλα μουσεία Πράδο και Ρέινα Σοφία, το 
μεγάλο Πάρκο Ρετίρο, το γήπεδο Μπερναμπέου. Επιστροφή το μεσημέρι 
στο ξενοδοχείο και για το απόγευμα ελεύθερο σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Ρέινα Σοφία και Μουσείο 
Πράδο.

3η ημέρα
Μαδρίτη – Κοιλάδα Των Πεσόντων - 
Άβιλα- Σεγκόβια
Πρόγευμα μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Κοιλάδα 
των Πεσόντων (Valle de los Caídos) που βρίσκεται στην περιοχή του 
Εσκοριάλ, για να θα επισκεφθούμε τη βασιλική του Αγίου Σταυρού 
με τον μεγαλύτερο σταυρό του κόσμου ύψους 152 μέτρων. Εδώ 
είναι και το μαυσωλείο με τον τάφο του Φράνκο μαζί με περίπου 
40.000 ανθρώπους, θύματα του Εμφυλίου Πολέμου. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την Άβιλα, γνωστή για τα μεσαιωνικά τείχη της και τις 
πολλές εκκλησίες. Από το 1985 η πόλη της Άβιλα έχει συμπεριληφθεί 
στο κατάλογο της Unesco σαν Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Τελευταία μας επίσκεψη η μεσαιωνική Σεγκόβια γνωστή 
για το υδραγωγείο της, το Αραβικό Παλάτι Αλκαζάρ και τον Καθεδρικό 
Ναό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Μαδρίτη.

4η ημέρα
Μαδρίτη - Toλέδο - Κόρδοβα
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για το Τολέδο, την «πόλη των τριών 
πολιτισμών» (Χριστιανών, Εβραίων και Αράβων), χτισμένη στις 
όχθες του ποταμού Τάγου, που διατηρεί αναλλοίωτη τη μεσαιωνική 
φυσιογνωμία και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Unesco σαν 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιά. Θα επισκεφθούμε τον 

Καθεδρικό Ναό, που κυριαρχεί στο κέντρο της πόλης αντικατοπτρίζοντας 
την ιστορική σημασία του και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου 
βρίσκεται το αριστούργημά του ελ Γκρέκο, «Η ταφή του κόμη Οργκάθ» 
(1586-1588). Αναχώρηση για την χιλιοτραγουδισμένη Κόρδοβα, 
πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού που βρίσκεται στις όχθες του 
ποταμού Γουαδαλκιβίρ. Άφιξη αργά το απόγευμα, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Μαδρίτη

Toλέδο

Σεβίλλη

Mάλαγα



πληρεΣ
πρόγραμμα

ανδαλούΣιαΣ

5η ημέρα
Σεβίλλη
Πρόγευμα σε μπουφέ στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στο ιστορικό της 
κέντρο που έχει ανακηρυχθεί το 1984 Μνημείο παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Η Κόρδοβα ιδρύθηκε από τους 
Ρωμαίους, στη συνέχεια κατακτήθηκε από τους Βησιγότθους και τους 
Μαυριτανούς. Η πόλη γνώρισε μεγάλη ακμή από τον 8ο αιώνα, που 
ήταν η πρωτεύουσα των Μαυριτανών στην Ισπανία και στη συνέχεια 
Χαλιφάτο των Ουμαγιαδών. Την εποχή αυτή η Κόρδοβα ήταν η δεύτερη 
μεγαλύτερη και πιο σημαντική πόλη, στο τότε γνωστό κόσμο , μετά την 
Κωνσταντινούπολη, και την αποκαλούσαν το «Κόσμημα της Δύσης». Τον 
13ο αιώνα η Κόρδοβα περνά στα χέρια των Χριστιανών βασιλέων της 
Ισπανίας και αρχίζει να χάνει το παλιό της μεγαλείο. Πολλά και σημαντικά 
είναι τα μνημεία της Πόλης που θα δούμε στην περιπατητική περιήγηση 
μας. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας , με 
τα παραδοσιακά σπίτια και τα υπέροχα «Πάτιος» (εσωτερικές αυλές). Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεγάλο Τζαμί Μεσκίτα που στο εσωτερικό 
του βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός. Είναι το μεγαλύτερο Ισλαμικό Τέμενος 
της Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα στο κόσμο, που αποτελείται 
από 19 νάρθηκες και ένα «δάσος» (856) κολώνες με διπλές Καμάρες. 
Χρόνος ελεύθερο. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Σεβίλλη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα
Σεβίλλη
Πρόγευμα σε μπουφέ στο ξενοδοχείο και πανοραμική ξενάγηση, 
όπου θα θαυμάσουμε τα αναρίθμητα μαδριλένικα αξιοθέατα, όπως 
τη μεσαιωνική Πλάθα Μαγιόρ, την Πουέρτα δελ Σολ, την Πλάθα δε 
Οριέντε με τα αγάλματα των Ισπανών βασιλέων, τον Καθεδρικό Ναό 
της Αλμουδένα, τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα, και το νεοκλασικό 
κτίριο που στεγάζει την Βουλή. Θα διασχίσουμε τη μεγάλη Λεωφόρο 
Πράδο, όπου βρίσκονται τα μεγάλα μουσεία Πράδο και Ρέινα Σοφία, το 
μεγάλο Πάρκο Ρετίρο, το γήπεδο Μπερναμπέου. Επιστροφή το μεσημέρι 
στο ξενοδοχείο και για το απόγευμα ελεύθερο σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Ρέινα Σοφία και Μουσείο 
Πράδο.

7η ημέρα
Σεβίλλη-Κάντιθ-Λευκά Χωριά-Ρόντα
Πρόγευμα σε μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Κάντιθ στις 
ακτές του Ατλαντικού, μία από τις αρχαιότερες πόλης της Ιβηρικής 
Χερσονήσου και της Ευρώπης, καθώς ιδρύθηκε στις αρχές του 13ο 
π.χ. αιώνα από τους Φοίνικες και σήμερα σημαντικό λιμάνι της χώρας. 
Χτισμένο πάνω σε ένα βράχο ο οποίος ενώνεται με μία μικρή λωρίδα 
στεριάς με την ηπειρωτική περιοχή και δημιουργεί το Κόλπο του Κάντιθ. 
Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας και διασχίζοντας το εσωτερικό της 
Ανδαλουσίας θα επισκεφθούμε τα διάσημα Λευκά Χωριά “los Pieblos 
Blancos”, με τα εντυπωσιακά συμπλέγματα κυβόσχημων σπιτιών 
σκαρφαλωμένα στα γεμάτα ελαιόδεντρα βουνά της Ανδαλουσίας που 
έχουν πάρει το όνομά τους από το ασβεστόχρωμα που χρησιμοποιείται 
για το βάψιμο των κτηρίων ώστε να διατηρούνται δροσερά στο 
εσωτερικό. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Ρόντα, ίσως το ποιο 
εντυπωσιακό από τα pueblos blancos της Ανδαλουσίας, κτισμένο πάνω 
σε έναν επιβλητικό βράχο στο ξακουστή φαράγγι «El Tajo». Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

8η ημέρα
Ρόντα-Μαρμπέγια-Μάλαγα-Γρανάδα
Πρόγευμα σε μπουφέ στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση πόλης. 
Θα δούμε τις τρείς γέφυρες, τον Καθεδρικό Ναό και την Αρένα της πόλης. 
Στη συνέχεια θα περάσουμε από το φημισμένο τουριστικό θέρετρο της 
Μαρμπέγια και διασχίζοντας τα παράλια της Κόστα ντε Σόλ θα φθάσουμε 
στη Μάλαγα, μία πόλη όπου η πολιτιστική επιρροή των μαυριτανών 
είναι διάχυτη. Στην περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα 
δούμε τον Καθεδρικό Ναό του 16ου αιώνα, τις κεντρικές πλατείες 
Πλάζα ντε Ομπίσπο και Πλάζα ντε Μερσεντ και το σπίτι όπου γεννήθηκε 
ο Πικάσο. Θα δούμε το περίφημο Αλκαζάμπα, παλάτι–φρούριο των 
μουσουλμάνων κυβερνητών της Μάλαγα που χρονολογείται το 1057, 
και τέλος θα δούμε το ρωμαϊκό θέατρο και το Κάστρο ντε Γκιμπραλφάρο. 

Αναχώρηση για τη Γρανάδα. Άφιξη αργά το απόγευμα, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

9η ημέρα
Γρανάδα - Μάλαγα
Πρόγευμα σε μπουφέ στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Η πόλη 
της Γρανάδα είναι μία από τις ωραιότερες και ιστορικότητες πόλεις 
της Ισπανίας, κτισμένη πάνω σε τρείς λόφους, στους πρόποδες της 
οροσειράς Σιέρα Νεβάδα. Το όνομα της οφείλεται στις πολλές ροδιές 
που καλλιεργούνται στην περιοχή και η ισπανική ονομασία τους είναι 
«γκρανάδα». Η πόλη διατηρεί το παλιό αραβικό χαρακτήρα της καθώς 
έχει πολλά και με μεγάλη καλλιτεχνική αξία κτίρια, μεταξύ των οποίων 
ξεχωριστή θέση έχει η Αλάμπρα (το κόκκινο φρούριο) με το Παλάτι της 
και την μαυριτανική ακρόπολη που κάνει την πόλη ένα πολιτιστικό και 
τουριστικό κέντρο της Ισπανίας. Το 1984 η Αλάμπρα αναγνωρίστηκε ως 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Χρόνος 
ελεύθερος μέχρι την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της 
Μάλαγα για την πτήση της επιστροφής μας.

10η ημέρα
Πτήση Επιστροφής
Άφιξη στην πόλη μας νωρίς το πρωί.

Περιλαμβάνονται: 
Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη – Αθήνα – Μαδρίτη // 
Μάλαγα – Αθήνα – Θεσ/νίκη -  Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & 
εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα - Οκτώ (8) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο - 
Πρόγευμα καθημερινά σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου 
- Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων - Δημοτικοί 
φόροι ξενοδοχείων - Εισιτήριο Καθεδρικού Τολέδο (Catedral 
Primada) 12,5€ (περιλαμβάνει επίσκεψη στον αρχαίο 
ναό, μουσεία: χορωδία, chapter house, θησαυροφυλάκιο 
& Sacristy, βασιλικό παρεκκλήσι – capilla de Reyes, το 
μοναστήρι, οι ζωγραφιές του Bayeu & το παρεκκλήσι st. Blas, 
καμπαναριό: Campana Gorda με την υπέροχη πανοραμική 
θέα του Τολέδο) - Εισιτήριο γενικής εισόδου Alhambra 12€ - 
δωρεάν είσοδος παιδιά κάτω από 12 ετών (περιλαμβάνει όλες 
τις περιοχές του Μνημειακού συγκροτήματος που είναι ανοιχτές 
στο κοινό: Alcazaba, Nasrid Palaces, Generalife) - Είσοδοι σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται 
-  Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

...ΚΑΣΤΡΑ CASTILLA &
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ
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Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ναυλωμένη 
πτήση της εταιρείας μας Θεσ/νίκη -Μαδρίτη // Λισαβόνα - Θεσ/
νίκη - Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* - 
Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο των ξενοδοχείων 
- Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων - Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων - Εκδρομή Όμπιντος 
– Ναζαρέ – Αλκομπάθα – Μπατάλχα - Είσοδοι σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται - Ό,τι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

IΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 8 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα
Πτήση Για Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
Ισπανίας, τη Μαδρίτη, Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη 
συνέχεια πρώτη γνωριμία με την πανέμορφη πόλη με τη βοήθεια του 
αρχηγού μας.

2η ημέρα
Μαδρίτη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας 
περιήγηση, η οποία θα μας αποκαλύψει τα πλούσια αξιοθέατα της 
ισπανικής πρωτεύουσας. Θα θαυμάσουμε τα εντυπωσιακά μνημεία και 
τις πλατείες, αρχίζοντας με το κεντρικότατο σημείο, την Πουέρτα Ντελ 
Σολ, όπου βρίσκεται το άγαλμα σύμβολο της πόλης. Θα δούμε επίσης την 
πλατεία της Θεάς Κυβέλης, την πύλη του Αλκαλά, την Πλάθα Μαγιορ, το 
πάρκο Ρετίρο, το μοναδικό Μουσείο Πράδο, στο οποίο στεγάζονται 3.000 
πίνακες και μία από τις πιο σημαντικές συλλογές Ισπανών ζωγράφων, το 
ξακουστό Βασιλικό Παλάτι, Παλάθο Ρεάλ. Για το βράδυ σας προτείνουμε 
να περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην 
εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ.

3η ημέρα
Μαδρίτη – Τολέδο
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Τολέδο, την «πόλη των τριών πολιτισμών» 
(Χριστιανών, Εβραίων και Αράβων), χτισμένη στις όχθες του ποταμού 
Τάγου, που διατηρεί αναλλοίωτη τη μεσαιωνική φυσιογνωμία της και 
έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Unesco σαν Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε 
τον Καθεδρικό Ναό, που κυριαρχεί στον κέντρο της πόλης και 
αντικατοπτρίζει την ιστορική σημασία του, το σπίτι-μουσείο του Ελ Γκρέκο 
(Δομήνικου Θεοτοκόπουλου) και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου 
βρίσκεται το αριστούργημά του Ελ Γκρέκο, «Η ταφή του κόμη Οργκάθ» 
(1586-1588). Επιστροφή στη Μαδρίτη όπου προτείνουμε να περπατήσετε 
στα γραφικά στενά της περίφημης συνοικίας Barrio de la Letras, μία απ’ τις 
πιο μποέμ συνοικίες της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί 
απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, όπως ο 
Λόπεθ Ντε Βέγκα και Θερβάντες.

4η ημέρα
Μαδρίτη 
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος στην ομορφη πόλη της Μαδρίτης. 
Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας για μια καλύτερη γνωριμία με την 
«Αλλη Μαδρίτη» (στάδιο S. Bernabeu, στάδιο V. Calderon, σταθμός 
Atocha, Μνημείο Debod, Πάρκο Ρετίρο).

5η ημέρα
Μαδρίτη - Λισαβόνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της 
Πορτογαλίας, τη Λισαβόνα. Μετά από σύντομες στάσεις στη διαδρομή 
φθάνουμε στη Λισαβόνα όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα
Λισαβόνα (πανοραμική ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη 
στην γραφική και φιλόξενη πόλη, που παρόλο τις συνεχόμενες επιδρομές 
των βαρβαρικών λαών για πολλούς αιώνες, διατηρεί έως και σήμερα 
το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Θα θαυμάσουμε το Μουσείο με τις 
Βασιλικές Άμαξες, το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό 
σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου, που χτίστηκε το 
1502 κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I για να τιμήσει τη μνήμη 
του Vasco da Gama για την επιτυχή επιστροφή του από την Ινδία. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον 
χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι 
θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γής. Αυτός ο περίφημος πύργος που 
φαντάζει περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό κάστρο, χτίστηκε το 1515 
κοντά στις όχθεις του ποταμού Tagus για να προστατεύσει τις εκβολές του 
ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στα στενά καλντερίμια της 
μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα ως το Κάστρο Του Άγιου Γεωργίου για να 
απολαύσετε μια πανοραμική θέα της Λισαβόνας. To βράδυ σας προτείνουμε 
να απολαύσετε τα παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν 
γνωστά σε όλο τον κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια Αmalia 
Rodrigues.

7η ημέρα
Λισαβόνα – Όμπιντος – Ναζαρέ – Αλκομπάθα – 
Μπατάλχα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Η σημερινή ημέρα είναι ελεύθερη. Για όσους 
το επιθυμούν προαιρετικά μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική 
επίσκεψη στο όμορφο μεσαιωνικό χωριό Όμπιντος, περιτριγυρισμένο και 
προφυλαγμένο από τα τείχη του κάστρου που κατασκευάστηκε τον 13ο 

Μαδρίτη

αιώνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφικό ψαροχώρι Ναζαρέ, 
όπου πολλοί κάτοικοί του συνεχίζουν να φορούν τις παραδοσιακές 
φορεσιές. Προτείνουμε να φάτε θαλασσινά ή ψητά ψάρια σε κάποιο 
από τα πολλά παραλιακά εστιατόρια ατενίζοντας τη θάλασσα. Επόμενη 
στάση μας το χωριό Αλκομπάθα και το Κιστερκιανό Μοναστήρι, το οποίο 
κατασκευάστηκε από τον πρώτο Πορτογάλο βασιλιά τον 12ο αιώνα. 
Στο χωριό Μπατάλχα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Σάντα Μαρία 
Ντα Βιτόρια, ένα από τα μεγαλύτερα γοτθικού ρυθμού μοναστήρια της 
Ευρώπης. Επιστροφή στη Λισσαβόνα.

8η ημέρα
Λισαβόνα - Σίντρα – Κασκάις – Εστορίλ – Πτήση 
Επιστροφής
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για μια ευχάριστη εκδρομή στα 
περίχωρα της Λισαβόνας. Πρώτη μας στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των 
βασιλέων, μια πόλη που αφθονεί σε φυσική ομορφιά και χαρακτηρίζεται 
από την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της. Το Παλάθιο Ρεάλ, 
δεσπόζει στην κορυφή ενός καταπράσινου βουνού και θα μας ταξιδέψει 
μέσα από τα διάφορα μεσαιωνικά και αραβικά αρχιτεκτονικά στοιχεία 
του σε μια περίοδο ρομαντικής έκστασης. Στη συνέχεια θα περάσουμε 
από το Κασκάις, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι που αναπτύσσεται δίπλα 
στην πρωτεύουσα το Εστορίλ, το θέρετρο όλων των εποχών, το οποίο 
θεωρείται από τα πιο σημαντικά τουριστικά σημεία παγκοσμίως και παρέχει 
ποικίλες δραστηριότητες όπως γήπεδα γκόλφ, αγωνιστική πίστα καθώς 
και ένα από τα μεγαλύτερα καζίνο της Ευρώπης. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο της Λισαβονας για την πτήση της επιστροφής μας.

Σημαντική Σημείωση:
Οι ξεναγήσεις,περιηγήσεις,εκδρομές είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Λισαβόνα



1η ημέρα Πτήση Για Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
Ισπανίας, τη Μαδρίτη, Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη 
συνέχεια πρώτη γνωριμία με την πανέμορφη πόλη με τη βοήθεια του 
αρχηγού μας.

2η ημέρα Μαδρίτη – Σαλαμάνκα - Πόρτο
Πρόγευμα & αναχώρηση για Σαλαμάνκα. Το ιστορικό κέντρο της έχει 
χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
από την UNESCO, ενώ το πανεπιστήμιο της πόλης ήταν το πρώτο 
που ιδρύθηκε στην Ισπανία και είναι επίσης ένα από τα παλαιότερα 
στην Ευρώπη. Η Σαλαμάνκα έχει έναν πλούτο ιστορίας, αλλά είναι 
επίσης μοντέρνα, διασκεδαστική και δυναμική, ενώ ο φοιτητικός 
πληθυσμός φροντίζει να δίνει ζωή και ατμόσφαιρα σε αυτή την πόλη 
24 ώρες την ημέρα. Η Plaza Mayor, ένας πρώην χώρος ταυρομαχίας, 
είναι όχι μόνο η μεγαλύτερη, αλλά και η ομορφότερη πλατεία στην 
Ισπανία και καταλαμβάνει χώρο 4.400 τετραγωνικών μέτρων. Η 
Casa Lis, ένα κτίριο της Art Nouveau, απέναντι από το Μουσείο 
Αυτοκινήτων, στεγάζει ένα μουσείο με περισσότερα από 2.000 
διαφορετικά διακοσμητικά αντικείμενα (τέχνη Nouveau και τέχνη 
Deco). Συνεχίζουμε με το παλάτι La Casa de las Conchas (σπίτι των 
κοχυλιών) που είναι διακοσμημένο με περισσότερα από 300 πέτρινα 
κοχύλια και χτίστηκε στο τέλος του 15ου αιώνα από τον Rodrigo 
Arias de Maldonado, έναν ιππότη της στρατιωτικής δύναμης του 
Σαντιάγο, η οποία είχε ένα κοχύλι για έμβλημά της. Θα θαυμάσουμε 
τους Καθεδρικούς Ναούς, που τόσο ο παλιός όσο και ο νέος Καθεδρικός 
ναός της Σαλαμάνκα είναι λαμπρά δείγματα του αναγεννησιακού και 
γοτθικού ρυθμού. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Πόρτο. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

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

4η ημέρα Πόρτο – Μπράγκα – Γκιμαράες
Πρόγευμα & αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην περιοχή 
Minho. Καθ οδόν σταματάμε στην Μπράγκα για να επισκεφθείτε τον 

καθεδρικό ναό και την παλιά πόλη και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
στην Γκιμαράες, παλιά πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Θα επισκεφθείτε 
το Palazzo Ντούκα, το Κάστρο του Γκιμαράες, το ιστορικό κέντρο 
και άλλα. Η σημερινή μας εκδρομή πραγματοποιείται σε μια περιοχή 
που είναι γνωστή για μερικά από τα ωραιότερα φυσικά τοπία στην 
Πορτογαλία και με γοητευτικές πόλεις με ιστορία, με παραδόσεις 
και μεγάλη καλλιτεχνική κληρονομιά. Το Γκιμαράες, θεωρείται το 
«λίκνο της πόλης» της Πορτογαλίας. Είναι μια μεσαιωνική πόλη, 
όπου επισκεπτόμαστε το εντυπωσιακό της κάστρο, να θαυμάσουμε 
την περίφημη φράση «η Πορτογαλία γεννήθηκε εδώ» . Επίσης θα 
εξερευνήσουμε το υπέροχο και διατηρητέο το ιστορικό της κέντρο, 
που αναφέρονται ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
από την UNESCO. Στην συνέχεια η επόμενη στάση μας είναι στην 
προγονική πόλη της Μπράγκα, η οποία θεωρείται «η θρησκευτική 
πρωτεύουσα της Πορτογαλίας». Εδώ θα ανακαλύψουμε την πολύτιμη 
μνημειακή κληρονομιά του ιστορικού της κέντρου και θα θαυμάσουμε 
το μεγαλείο του καθεδρικού ναού της και το Ιερό του Bom Jesus, 
ένα από τα πιο σημαντικά προσκυνήματα στην Ιβηρική Χερσόνησο. 
Επιστροφή στο Πόρτο.

5η ημέρα Πόρτο – Κοϊμπρα - Λισαβόνα
Πρόγευμα & αναχωρούμε για την Κοϊμπρα, που είναι η πρώτη 
Πανεπιστημιούπολη της Πορτογαλίας και μια από τις πιο παλιές 
πόλεις του κόσμου. Θα δούμε την εκκλησία της Σάντα Κλάρα Νόβα, 
το χώρο του Πανεπιστημίου και θα περιηγηθούμε στους δρόμους της 
πόλης των ποιητών με το πολυτραγουδισμένο της ποτάμι Μοντέγκο. 
Μετά την περιήγηση θα συνεχίσουμε για τη Λισαβόνα. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη.

6η ημέρα Λισαβόνα (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη 
στην γραφική και φιλόξενη πόλη, που παρόλο τις συνεχόμενες 
επιδρομές των βαρβαρικών λαών για πολλούς αιώνες, διατηρεί έως 
και σήμερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Θα θαυμάσουμε το 
Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το 
πιο εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου, 
που χτίστηκε το 1502 κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I για να 
τιμήσει τη μνήμη του Vasco da Gama για την επιτυχή επιστροφή 
του από την Ινδία. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μνημείο των 
Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, 
απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα 
της γής. Αυτός ο περίφημος πύργος που φαντάζει περισσότερο σαν 
ένα μικροσκοπικό κάστρο, χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του 
ποταμού Tagus για να προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού και έχει 
χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. 
To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά 
πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο 
από την φημισμένη τραγουδίστρια Αmalia Rodrigues.

8 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια με ναυλωμένη πτήση της εταιρείας 
μας Θεσ/νίκη-Μαδρίτη // Λισαβόνα – Θεσ/νίκη - Επτά (7) 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* - Πρόγευμα 
σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο των ξενοδοχείων 
- Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - Δημοτικοί 
Φόροι Ξενοδοχείων - Εκδρομή Σίντρα – Κασκάις – Εστορίλ 
- Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά 
όπου απαιτείται - Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο 

ΓΥΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

7η ημέρα Λισαβόνα
Πρόγευμα & ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε αυτή τη γοητευτική 
πόλη. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεθνή έκθεση EXPO, να 
περιπλανηθείτε στα στενά καλντερίμια της μεσαιωνικής συνοικίας 
Αλφάμα ως το Κάστρο Του Άγιου Γεωργίου για να απολαύσετε μια 
πανοραμική θέα της Λισαβόνας ή το στάδιο της Μπενφίκα.

8η ημέρα Λισαβόνα - Σίντρα – Κασκάις – Εστορίλ – Πτήση 
Επιστροφής
Πρόγευμα & ελεύθερη ημέρα και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά 
θα αναχωρήσουμε για μια ευχάριστη εκδρομή στα περίχωρα της 
Λισαβόνας. Πρώτη μας στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων, 
μια πόλη που αφθονεί σε φυσική ομορφιά και χαρακτηρίζεται από την 
ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της. Το Παλάθιο Ρεάλ, δεσπόζει 
στην κορυφή ενός καταπράσινου βουνού και θα μας ταξιδέψει μέσα 
από τα διάφορα μεσαιωνικά και αραβικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του 
σε μια περίοδο ρομαντικής έκστασης. Στη συνέχεια θα περάσουμε 
από το Κασκάις, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι που αναπτύσσεται δίπλα 
στην πρωτεύουσα το Εστορίλ, το θέρετρο όλων των εποχών, το οποίο 
θεωρείται από τα πιο σημαντικά τουριστικά σημεία παγκοσμίως και 
παρέχει ποικίλες δραστηριότητες όπως γήπεδα γκόλφ, αγωνιστική 
πίστα καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα καζίνο της Ευρώπης. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Λισαβόνας για την πτήση 
της επιστροφής μας.

Σημαντική Σημείωση:
Οι ξεναγήσεις,περιηγήσεις,εκδρομές είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

μαδριτη - Σαλαμανκα - πορτο - κοϊμπρα - λιΣαβονα -Σιντρα - καΣκαιΣ - εΣτοριλ
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ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ-ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ
γενοβα-μοντε καρλο-καννεΣ-μαΣΣαλια-αιξ εν προβανΣ-αρλ-αβινιον-βαρκελωνη-ΣαραγοΣα-μαδριτη
τολεδο-μπούργκοΣ-μπιλμπαο-Σαν ΣεμπαΣτιαν-μπιαριτΖ-τούλούΖη-καρκαΣΣον-νικαια-βενετια

1η ημέρα
Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα 
Εν Πλω
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της 
Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα
Ανκόνα - Γένοβα
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και άμεση Αναχώρηση για την Γένοβα 
πρωτεύουσα της Λιγουρίας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας και γενέτειρα 
του Χριστόφορου Κολόμβου και του Παγκανίνι. Στην πανοραμική περιήγηση 
μας στο ιστορικό κέντρο της, που έχει ανακηρύχτηκε από την Unesco 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα δούμε τον Καθεδρικό 
Ναό του San Lorenzo με την υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή 
Πλατεία Ρiazza de Ferrari με το κτίριο της Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, 
το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος και πολλά αναγεννησιακά 
παλάτια, μεγάλες λεωφόροι του 19ου αιώνα, μπαρόκ εκκλησίες δίπλα σε 
δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα
Γένοβα-Μόντε Κάρλο-Κάννες-Μασσαλία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο 
του Μονακό, που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι 
κάτοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα 
δούμε παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου 
και κατοικία της βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι, από τον 13ο αιώνα, 
τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα επισκεφθούμε 
το Ωκεανογραφικό Μουσείο και διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος 
εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσετε 
περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
την αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις Κάννες, με τη 
θρυλική Κραουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, 
τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ και το Μέγαρο του 
Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Αναχώρηση για τη Μασσαλία πρωτεύουσα της 
Προβηγκίας, δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, κτισμένη στον κόλπο 
της Λυών. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα
Μασσαλία - Αρλ - Αβινιόν
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη Άρλ, γνωστή 
σαν αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη, την πόλη με τα περισσότερο Ρωμαϊκά 
μνημεία στην Γαλλία. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο, την καλοδιατηρημένη 

Αρένα, την Ρωμαϊκή νεκρόπολη, και τον Ιερό Ναό του Αγίου Τροφίμου. Η 
πόλη έχει ανακηρυχτεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Επόμενη επίσκεψη η Αβινιόν πρωτεύουσα του νομού Βωκλύζ, 
χτισμένη στις όχθες του Ροδανού ποταμού, γνωστή ως έδρα των 7 παπών 
γαλλικής καταγωγής την περίοδο 1309-1377. Στην περιήγηση μας στο 
ιστορικό κέντρο θα δούμε το Παπικό Παλάτι και το Επισκοπικό Συγκρότημα 
που είναι και το μεγαλύτερο σε όγκο γοτθικό κτίσμα στην Ευρώπη, την 
πλατεία του Δημαρχείου και την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. Χρόνος 
ελεύθερος για όσους θέλουν να επισκεφθούν εσωτερικά το Παπικό Παλάτι. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα
 Μασσαλία - Εξ αν Προβάνς - Βαρκελώνη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο & ξενάγηση πόλης. Διασχίζοντας μεγάλες 
λεωφόρους με επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι και θα 
δούμε τα δίδυμα κάστρα – φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα Γκραντ 
που βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη 
πανοραμική θέα στη μεσογειακή μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το 
φρούριο που έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να προστατεύσει το λιμάνι. 
Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών κρατούμενων και 
ανάμεσα στους διάσημους ήταν και το φανταστικό πρόσωπο Κόμης Μοντε 
Κρίστο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Αναχώρηση 
για την ωραιότερη ίσως πόλη της Προβηγκίας την Εξ Αν Προβάνς (Aix en 
Provence), την πόλη των υδάτων, που πήρε το όνομα της από τις πολυάριθμες 
πηγές, γενέτειρα του μεγάλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του ζωγράφου Πολ 
Σεζάν. Στην περιήγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην 
περίφημη οδό Μιραμπό, με τις συστάδες από πλατάνια, διακοσμημένη με 
σιντριβάνια, περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που χρονολογούνται από τον 
16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό 
του Σωτήρος, χτισμένος πάνω στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. 
Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βαρκελώνη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας 
προτείνουμε να κάντε τη βόλτα σας στο γνωστό πεζόδρομο Ράμπλα και την 
περιοχή της Μπαρτσελονέτα στο λιμάνι. Περιπλανηθείτε μέσα στα στενά την 
γοτθικής συνοικίας με τα πολλά καταστήματα και απολαύστε τον καφέ ή την 
μπύρα σας με τάπας σε ένα από τα πολλά μπαρ στη γραφική Πλάθα Ρεάλ.

Nίκαια

Toλέδο
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15
ΗΜΕΡΕΣ

6η ημέρα Βαρκελώνη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Διασχίζοντας 
μεγάλες λεωφόρους και αφού περάσουμε από την Πλατεία Ισπανίας με 
το «Μαγικό Σιντριβάνι», θα ανηφορήσουμε στον λόφο Μονζουίκ, όπου 
βρίσκεται το Ισπανικό Χωριό, μια μικρογραφία της χαρακτηριστικής 
ισπανικής αρχιτεκτονικής, αλλά και οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε στο 
Ολυμπιακό λιμάνι της πόλης, όπου δεσπόζει το μνημείο του Χριστόφορου 
Κολόμβου, θα διασχίσουμε τη διάσημη πεζοδρομημένη λεωφόρο Ράμπλα απ’ 
όπου θα καταλήξουμε στην Πλατεία της Καταλονίας, για να περιπλανηθούμε 
στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, όπου δεσπόζει ο γοτθικός Καθεδρικός 
Ναός του Τιμίου Σταυρού και της Αγίας Ευλαλίας, και θα καταλήξουμε στην 
παραλία Μπαρτσελονέτα και στο Ολυμπιακό Χωριό. Τέλος, θα επισκεφτούμε 
την αντισυμβατική εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια (της Αγίας Οικογένειας), έργο 
του μοντερνιστή Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
ενυδρείο, ένα από τα πιο σημαντικά της Ευρώπης, το Μουσείο Πικάσο ή το 
Μουσείο του Χουάν Μιρό.

7η ημέρα Βαρκελώνη-Σαραγόσα-Μαδρίτη
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας την 
Μαδρίτη. Καθ’ οδόν, θα επισκεφθούμε τη Σαραγόσα, την πολυπληθέστερη 
πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, με τα χαρακτηριστικά κτίρια 
της τέχνης «μουδεχάρ» αρχιτεκτονική διακόσμηση επηρεασμένη από τη 
μουσουλμανική παράδοση με στοιχεία από τη χριστιανική κουλτούρα και 
το γοτθικό στιλ. Θα δούμε την επιβλητική εκκλησία την Βασιλική της Πιλάρ 
και τον Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχτεί από την Unesco 
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στην Μαδρίτη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

8η ημέρα Μαδρίτη - Τολέδο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική ξενάγηση θα δούμε 
τα αναρίθμητα αξιοθέατα που “στολίζουν” την Μαδρίτη. Θα δούμε την 
μεσαιωνική πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, την Πουέρτα δελ Σολ (την πόρτα του 
ήλιου) που είναι το γεωγραφικό κέντρο της Ισπανίας, την Πλάθα δε Οριέντε 
που την διακοσμούν τα αγάλματα των Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι 
με τα 2.500 δωμάτια, και τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα. Θα διασχίσουμε 
μεγάλες Λεωφόρους όπως την Λεωφόρου Πράδο, όπου βρίσκονται μεγάλα 
μουσεία, όπως η Πινακοθήκη του Πράδο και Μοντέρνας Τέχνης Ρέϊνα Σοφία, 
θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα και το νεοκλασικό κτίριο που 
στεγάζει την Βουλή. Θα περάσουμε από τις πλατείες του Ποσειδώνα και 
της Θεάς Κυβέλης με το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Ταχυδρομείου, 
την Πύλη του Αλκαλά και το μεγάλο Πάρκο Ρετίρο. Τέλος θα διασχίσουμε 
την μεγάλη λεωφόρο Καστελιάνα με τα μοντέρνα κτίρια, το γήπεδο του 
Μπερναμπέου και την Πλατεία του Χριστόφορου Κολόμβου. Επιστροφή το 
μεσημέρι στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Για το ελεύθερο απόγευμα 
σας προτείνουμε μία εκδρομή στο μεσαιωνικό Τολέδο, την «πόλη των τριών 

πολιτισμών» (Χριστιανών, Εβραίων και Αράβων), χτισμένη στις όχθες του 
ποταμού Τάγου, που διατηρεί αναλλοίωτη τη μεσαιωνική φυσιογνωμία της 
και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Unesco σαν Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

9η ημέρα Μαδρίτη-Μπούργκος-Μπιλμπάο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μπούργκος μία από 
τις σημαντικότερες πόλεις της Καστίλης. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό 
κέντρο και τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό της. Αναχώρηση για το Μπιλμπάο 
την μεγαλύτερη πόλη στη Χώρα των Βάσκων. Άφιξη αργά το απόγευμα, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

10η ημέρα Μπιλμπάο - Σαν Σεμπαστιάν
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. αναχώρηση για το Σαν Σεμπαστιάν ή Ντονόστια 
στην γλώσσα των Βάσκων, πρωτεύουσα της επαρχίας Γκιπούθκοα της 
αυτόνομης Χώρας των Βάσκων. Χαρακτηρίζεται ως η βασίλισσα της Χώρας 
των Βάσκων, λιμάνι της Ισπανίας με σημαντική αλιεία, μοντέρνο τουριστικό 
θέρετρο και διάσημο για τη κουζίνα της. Στο Σαν Σεμπαστιάν αναλογούν τα 
περισσότερα εστιατόρια/μπαρ, ανά κάτοικο στο κόσμο. Το Σαν Σεμπαστιάν 
ιδρύθηκε το 1524 και η παλαιά πόλη στηρίζεται σε έναν αμμώδη ισθμό 
που συνδέει την ηπειρωτική χώρα με το δύσκολο και απότομο λόφο του 
Ουρχέλ, το οποίο περιβάλλεται από το φρούριο Mότα του 16ου αιώνα. 
Στην πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε την Καινούργια Λεωφόρο, 
την ολοκαίνουρια προκυμαία που αγκαλιάζει τον λόφο Ουρχέλ και αποτελεί 
μια από τις ωραιότερες βόλτες, με θέα τη διάσημη παραλία La Concha (Λα 
Κόντσα). Θα περιπλανηθούμε στα στενά γραφικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης 
(Parte Vieja) για να θαυμάσουμε παλιά κτίρια γοτθικού ρυθμού που σήμερα 
φιλοξενούν παραδοσιακά μπαρ και εστιατόρια, που σφύζουν από ζωή όλη 
μέρα. Θα καταλήξουμε στην Calle Mayor (μεγάλο δρόμο) για να δούμε τον 
Καθεδρικό Ναό σε νεογοτθικό ρυθμό και τα υπέροχα βιτρό και στη συνέχεια 
θα δούμε την μπαρόκ εκκλησία της Σάντα Μαρία Κόρο. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο.

11η ημέρα Μπιλμπάο - Biarritz - Τουλούζ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στην πανοραμική μας ξενάγηση θα δούμε την 
αψιδωτή Πλάθα Νουέβα (Καινούργια Πλατεία), το εντυπωσιακό Θέατρο 
Αριάγα, την γέφυρα Αρενάλ, τον Καθεδρικό Ναό, η Γκραν Βία (Μεγάλη Οδός) 
με τα κομψά καταστήματα, και τέλος το εντυπωσιακό κτίριο που στεγάζει το 
περίφημο Μουσείο Γιουγκενχάιμ. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Biarritz, 
που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό σημείο της Γαλλίας στις ακτές του Ατλαντικού 
Ωκεανού, γνωστό παγκοσμίως στους λάτρεις του σέρφ. Το Biarritz έγινε 
διάσημο στο 19ο αιώνα από την αυτοκράτειρα Ευγενία και το παλάτι της στην 
παραλία. Την δεκαετία του ’70 το Μπιαρίτζ ήταν η πιο διάσημη λουτρόπολη 
της Ευρώπης. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε το Παλάτι της 
Ευγενίας, την Ορθόδοξη Εκκλησία του 19ου αιώνα και το Μουσείο της 
Θάλασσας. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Τουλούζη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

12η ημέρα Τουλούζ - Καρκασόν - Νίκαια
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο & πανοραμική περιήγηση πόλης. Αναχώρηση για 
την Καρκασόν μία πόλη με πλούσια ιστορία και μια από τις λίγες οχυρωμένες 
μεσαιωνικές πόλεις, των οποίων έχουν διατηρηθεί οι οχυρώσεις και το παλιό 
μεσαιωνικό κέντρο. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα επισκεφθούμε τις 
δυο περιοχές, στις οποίες χωρίζεται η πόλη είναι η οχυρωμένη πολιτεία 
της Καρκασόν (Cité de Carcassonne) και η αποκαλούμενη Κάτω πόλη (ville 
basse), η οποία βρίσκεται εκτός των οχυρώσεων. Το 1996 η μεσαιωνική 
παλαιά πόλη χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από 
την UNESCO. Αναχώρηση για το πασίγνωστο τουριστικό θέρετρο των 
γαλλικών ακτών της Μεσογείου: τη Νίκαια. Με την άφιξη μας, θα κάνουμε 
μια πανοραμική περιήγηση στη διάσημη παραλιακή Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ, 
όπου μπροστά στο εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco» έκανε τις βόλτες 
της η αγγλική αριστοκρατία του 19ου αιώνα, και θα περπατήσουμε στην 
πανέμορφη Πλατεία Μασενά, και την παλιά πόλη με το δικαστικό μέγαρο, την 
Όπερα, τον Καθεδρικό. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

13η ημέρα  Νίκαια - Βενετία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βενετία η πιο ρομαντική 
πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 
περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με 
βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από 
γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των 
Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-
γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το 
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. 
Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό 
του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και 
το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα 
εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το βράδυ 
μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις 
καμπίνες.

14η ημέρα  Εν Πλω

15η ημέρα  Ηγουμενίτσα - Επιστροφή
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και άμεση αναχώρηση για τον τελικό μας 
προορισμό.

Περιλαμβάνονται:
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα–Ανκόνα & Βενετία-Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) - Έντεκα (11) διανυκτερεύσεις 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4* - Πρόγευμα καθημερινά (εκτός πλοίου) - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής -  Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δεν Περιλαμβάνονται: Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Μασσαλία 2,5€, Βαρκελώνη 1,5€, Νίκαια 2,5€, Τουλούζη 2,5€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση) - 
Checkpoints 30€ ανά άτομο -  Vaporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ ανά άτομο - Είσοδοι σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται - Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σημαντική Σημείωση: 
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΗΣ
μιλανο-λούκερνη-κολμαρ-ΣτραΣβούργο-λούξεμβούργο-βρύξελλεΣ-βατερλο-μπρύΖ-γανδη
ροτερνταμ-Χαγη-αμΣτερνταμ-κολωνια-κομπλεντΖ-μοναΧο-ινΣμπούργκ-βενετια

4η ημέρα
Στρασβούργο-Λουξεμβούργο-Βρυξέλλες
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Δουκάτο του 
Λουξεμβούργο. Στην περιήγηση μας θα δούμε τον εκπληκτικό ναό της 
Παναγίας, τα μεσαιωνικά τείχη με τις τάφρους, την γέφυρα Πασερέλ 
και την θαυμάσια Προμενάντ ντε λα Κορνίς. Αργά το απόγευμα, άφιξη 
στις Βρυξέλλες μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

5η ημέρα
Βρυξέλλες – Βατερλό
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε το 
δικαστικό Μέγαρο, τον Καθεδρικό Ναό, το Παλάτι, το συγκρότημα των 
κτιρίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την επιβλητική Γκράν Πλας με τα 
μεγαλόπρεπα Γοτθικά, Μπαρόκ κτίρια και με το ιστορικό Δημαρχείο. 
Ακολουθεί επίσκεψη στον χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
που έχει σαν σκοπό να δείξει στους επισκέπτες την ιστορία και την 

1η ημέρα
Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα - Εν Πλω
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους 
για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να 
διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα
Ανκόνα - Mιλάνο
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. 
Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο, τον 
εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) και 
την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

3η ημέρα
Μιλάνο-Λουκέρνη-Kολμάρ-Στρασβούργο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο & αναχωρούμε για τη Λουκέρνη. 
Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, 
τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές 
πλατείες. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική 
γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης με 120 
πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο. Αναχώρηση για το Κολμάρ την 
«πρωτεύουσα» των αλσατικών κρασιών. Μουσεία, καθεδρικοί 
ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, σιντριβάνια και αγάλματα κοσμούν 
την πόλη και την κάνουν μοναδική. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο 
με το περίφημο Μουσείο Ούντερλιντεν, την Όπερα, τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Μαρτίνου και το Μοναστήρι των Δομινικανών, 
την Οικία Πφίστερ (1537), δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής 
αρχιτεκτονικής, αλλά και στη Μικρή Βενετία, τμήμα της παλιάς πόλης 
με κανάλια στον ποταμό Λάουχ. Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο την 
πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου. Στην περιπατητική περιήγηση 
μας θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, 
γνωστή σαν «Μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια τα αμέτρητα 
γεφύρια, τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια, και τον Καθεδρικό Ναό με 
το Αστρονομικό Ρολόι στο εσωτερικό του να δεσπόζει στο κέντρο της 
πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Ίνσμπουργκ

Koλμάρ
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14
ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα - Ανκόνα & Βενετία – Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4) - Δέκα (10) 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4* - Πρόγευμα καθημερινά σε μπουφέ στο χώρο των ξενοδοχείων (εκτός πλοίου) - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (Μιλάνο 2€, Στρασβούργο 2,5€, Βρυξέλλες 2,5€) - Checkpoints 25 € ανά άτομο - Είσοδοι σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται - Εισιτήριο κρουαζιέρα του Ρήνου - Εισιτήριο κρουαζιέρα στα κανάλια της Γάνδης - 
Vaporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ ανά άτομο - Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

8η ημέρα
Άμστερνταμ - Μάρκεν & Φόλενταμ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Πρωινή ξενάγηση στη πλωτή αυτή 
πόλη με τα αμέτρητα κανάλια. Θα δούμε το Εθνικό Μουσείο που 
συγκεντρώνει έργα των μεγαλύτερων Φλαμανδών Ζωγράφων, το 
Βασιλικό Ανάκτορο, το σπίτι του Ρέμπραντ, το Νομισματοκοπείο, το 
Μέγαρο των Σιδηροδρόμων και τη φημισμένη πλατεία Νταμ. Επόμενη 
επίσκεψη τα γραφικά ολλανδικό ψαροχώρια, Μάρκεν και Φόλενταμ 
που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Εϊσελμέερ, και εδώ θα έχετε 
την ευκαιρία να φωτογραφηθείτε με τους ντόπιους που φορούν 

6η ημέρα
Βρυξέλλες - Μπρυζ - Γάνδη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στις ομορφότερες 
πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, τη Μπρύζ και τη Γάνδη. Με την άφιξη 
μας στη Μπρύζ θα κάνουμε την περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης. 
Θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το πιο παλαιότερο 
νοσοκομείο της Ευρώπη, του Αγίου Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας, 
τη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους 
Κήπους του Arends, το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο Χρηματιστήριο 
στον κόσμο και στην κεντρική πλατεία τον Καθεδρικό Ναό μοναδικό 
στολίδι της πόλης. Συνεχίζουμε για τη Γάνδη τη πόλη που υπήρξε κατά 
τον μεσαίωνα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Θα δούμε τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βονιφάτη, το Κάστρο των Ιπποτών και θα 
περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά στενά της. Για όσους επιθυμούν 
(προαιρετικά) θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μία κρουαζιέρα στα 
κανάλια της Γάνδης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας 
στις Βρυξέλλες.

9η ημέρα
Άμστερνταμ - Κολωνία - Κόμπλεντζ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Κόμπλεντζ. Καθ’ 
οδών θα επισκεφθούμε την Κολωνία. Και στην πανοραμική περιήγηση 
στο ιστορικό κέντρο θα δούμε τον εκπληκτικό Καθεδρικό Ναό και το 
Δημαρχείο. Στην συνέχεια αναχώρηση για το Κόμπλεντζ. Άφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

12η ημέρα
Μόναχο-Ινσμπουργκ-Βενετία-Εν Πλω
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του 
Τυρόλου, το Ίνσμπρουκ. Μοναδικές εικόνες θα μας συντροφεύουν 
από γραφικά χιονισμένα χωριουδάκια και καταπράσινες κοιλάδες. Με 
την άφιξη μας αρχίζει η γνωριμία με την πόλη, που γνώρισε ημέρες 
δόξας στην κυριαρχία των Αψβούργων και ιδιαίτερα την εποχή της 
Μαρίας Θηρεσίας. Θα δούμε την Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο 
Μαρία Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιακώβου τα 
ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την 
Αψίδα του Θριάμβου. Τελευταίος σταθμός η Βενετία η πιο ρομαντική 
πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται 
με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, 
μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου 
βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων 
και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και 
στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, 
μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-
γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, 
«το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο 
Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου 
Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά 
ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, 
η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, 
θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. 
Χρόνος ελεύθερος και αργά το βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της 
Βενετίας, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

13η ημέρα
Εν Πλω

14η ημέρα
Ηγουμενίτσα - Επιστροφή
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας & άμεση αναχώρηση για τον 
τελικό μας προορισμό την πόλη μας.

7η ημέρα
Βρυξέλλες-Ρότερνταμ-Χάγη-Άμστερνταμ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Ολλανδίας το Άμστερνταμ. Πρώτη μας επίσκεψη το Ρότερνταμ, ένα 
από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα λιμάνια της Ευρώπης που 
διαρρέετε από τον ποταμός Mας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 
Χάγη, τη διοικητική πρωτεύουσα της χώρας, έδρα της κυβέρνησης 
και της Βασιλικής Οικογένειας. Θα δούμε το Παλάτι, το κτίριο του 
Διεθνούς Δικαστηρίου και το ιστορικό σπίτι των Ιπποτών. Άφιξη το 
απόγευμα στο Άμστερνταμ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

10η ημέρα
Κόμπλεντζ - Κρουαζιέρα Ρήνου - Μόναχο
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Κρουαζιέρα (εξ ιδίων) στο Ρήνο. Διανύουμε 
με το πλοίο το ωραιότερο μέρος της διαδρομής του Ρήνου, όπου ο 
ταξιδιώτης μαγεύεται από την άγρια ομορφιά των απόκρημνων 
οχθών με τα «γαντζωμένα» σε επίκαιρες θέσεις Κάστρα, τα ρομαντικά 
χωριά, τους κλιμακωτούς αμπελώνες και τη θέα του βράχου του 
Λορελάι. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο. 
Άφιξη νωρίς το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

11η ημέρα
Μόναχο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας 
από την κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με το Παλαιό Δημαρχείο, 
το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα της 
Παναγίας με το χρυσό άγαλμά της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία 
του Αγίου Πέτρου, που είναι και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου, 
τη Τεατινερστράσσε, ο περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα, και 
το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Από εδώ 
ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης, στην 
οποία υπάρχουν καταστήματα διεθνώς γνωστών εταιριών – όπως 
οι Gucci, Armani και Bulgari – καθώς και ιδιωτικές γκαλερί έργων 
τέχνης, καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε με το Χοφμπροιχάους, 
μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες του Μονάχου, η οποία βρίσκεται 
στην ιδιοκτησία της Βαυαρικής κυβέρνησης και προχωρώντας θα 
βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της 
Ιδομενέας. Τελειώνουμε την ξενάγηση στην πλατεία Μαριενπλατς 
απ’ όπου ξεκινήσαμε. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για να 
απολαύσετε τον περίπατό σας στους δρόμους της πόλης.

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
την πόλη του Βατερλό όπου έλαβε χώρα η περίφημη μάχη μεταξύ της 
Γαλλίας και της Αγγλίας με επικεφαλής τον αυτοκράτορα Ναπολέοντα 
και τον Δούκα του Ουέλινγκτον. στις 18 Ιουνίου 1815. Επιστροφή το 
μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο.

ακόμα τις παραδοσιακές φορεσιές τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Για το ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να απολαύστε έναν 
καφέ στα περίφημα Brown Cafes και δοκιμάστε μεταξύ άλλων ψητό 
ψωμί από το Σουρινάμ, να αγοράστε παλιές μάσκες από την Ιάβα και 
χειροποίητα υφάσματα από το Μαρόκο.

Σημαντική Σημείωση: 
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. 
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ, CINqUE TERRE

1η ημέρα
Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα - Εν Πλω
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους 
για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να 
διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα
Ανκόνα - Γκούμπιο - Περούτζια
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωρίο Γκούμπιο 
σημαντική Ρωμαϊκή αποικία με σημαντικά μνημεία όπως το Ρωμαϊκό 
θέατρο, το Παλάτι Τόρρε και τον Καθεδρικό Ναό. Επόμενη επίσκεψη 
η πρωτεύουσα της Ούμβριας η Περούτζια. Στην περιήγησή μας 
στην Κόρσο Βανούτσι θα δούμε την Ρόκα Παολίνα, τα δαιδαλώδη 
μεσαιωνικά στενά της πόλης και θα καταλήξουμε στην Πιάτσα 
Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό Ναό του Σαν 
Λορέντζο και το μέγαρο των Πριόρι. Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα
Περούτζια - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - 
Μοντεκατίνι
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα 
δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ 
Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας 
στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά 
αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι 
πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια 
παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. Αργά το απόγευμα μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από 
τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Δείπνο.

4η ημέρα
Μοντεκατίνι – Φλωρεντία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, 
τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της 
αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε 
την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον 
αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον 
περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως 
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα 
και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ 
βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της 
πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. 
Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική 
επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα 
Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, 
με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και 
Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν 
Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των 
Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

περούτΖια - γκούμπιο - Σιενα - μοντεκατινι - Σαν τΖιμινιανο
λούκα - πιΖα - Φλωρεντια - μιλανο - κομο - λαγκο ματΖορε 

Περούτζια

Σαν Τζιμινιάνο
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6η ημέρα
Μοντεκατίνι - Πίζα - Λούκα - Μιλάνο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη της 
Πίζα με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο 
της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται 
μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το 
μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός 
των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ 
άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την 
Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Αναχώρηση για την οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. 
Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, 
πάνω στα ερείπια ενός οχυρωματικού κτιρίου, από των Φραγκίσκο 
Ά  Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, που κατά την διάρκεια του 16ου 
και 17ου αιώνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη. 
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Πιάτσα ντελ Ντουόμο που 
είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από τον 
επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός 
του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου 
της πόλης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς 
Ναός παγκοσμίως. Χρειάστηκαν 5 αιώνες για να ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του και σήμερα είναι ο 5ος μεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός 
στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, 
που πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. 
Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις 

5η ημέρα
Μοντεκατίνι - Κρουαζιέρα στα χωρία της 
Cinque Terre
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα 
στα παραμυθένια Cinque Terre (τα πέντε χωριά) που βρίσκονται 
σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της 
Ιταλικής Ριβιέρας στη Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία από 
τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την 
Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο 
εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά 
χωριά Riomaggiore, Manarola και Monterosso όπου και θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, που 
είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την ευκαιρία να 
κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε 
στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος 
θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής 
Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

7η ημέρα
Μιλάνο - Κόμο - Λάγκο Ματζόρε
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη μαγευτική λίμνη 
Κόμο, η φυσική ομορφιά της οποίας αποτέλεσε διαχρονική πηγή 
έμπνευσης για πολλούς συγγραφείς, ποιητές και συνθέτες, ενώ οι 
επώνυμοι απολαμβάνουν τη ζωή στις αριστοκρατικές βίλες τους. 
Θα επισκεφθούμε την πόλη του Κόμο που είναι αναμφισβήτητα μια 
από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βορείου Ιταλίας και αποτελεί 
ένα πολυτελές προάστιο του Μιλάνου, που προσφέρει χαλάρωση 
και αναψυχή. Επόμενη επίσκεψη η λουλουδιασμένη Στρέζα, κομψό 
θέρετρο στη Λάγκο Ματζόρε (Μεγαλύτερη Λίμνη), όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι Ίζολα Μπέλα, 
με το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας 
των Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων). 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

9η ημέρα
Εν Πλω

10η ημέρα
Ηγουμενίτσα - Επιστροφή
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, και άμεση αναχώρηση για τον 
τελικό μας προορισμό, την πόλη μας.

8η ημέρα
Μιλάνο - Bενετία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βενετία η πιο 
ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, 
που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή 
Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές 
γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο 
των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο 
σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία 
του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το 
χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός 
του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με 
εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος 
του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο 
Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια 
κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το βράδυ μεταφορά 
στο λιμάνι της Βενετίας, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις 
καμπίνες. Διανυκτέρευση εν πλω.

πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα 
Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά 
θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία 
που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala. Αργά το 
απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Σημαντική Σημείωση: 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 

Περιλαμβάνονται:
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Ανκόνα // Bενετία 
– Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/
ντουζ (ΑΒ4) - Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4* - Πρόγευμα καθημερινά σε μπουφέ στο 
χώρο των ξενοδοχείων (εκτός πλοίου) - Τρία (3) δείπνα 
στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε -  Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - 
Ημερήσια Κρουαζιέρα Cinqueterre (αναχώρηση από La 
Spezia 10:00 περιλαμβάνει στάσεις στα 5 χωριά της 5 
Terre - Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, 
Monterosso) - Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
- Επίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της Φλωρεντίας - 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Μοντεκατίνι 1,4€ - 
Περούτζια 2€ - Μιλάνο 2€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση) 
- Checkpoints 25€ ανά άτομο - Vaporetto για μεταφορά 
από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά 
την επιστροφή 15€ ανά άτομο - Είσοδοι σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 
απαιτείται

...ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ & ΛΙΜΝΕΣ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΔώΡο 3 γεύματα & η

κρουαζιέρα στην Cinque Terre
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ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ,
γενοβα-ραπαλο-πορτο Φινο-μαΣΣαλια-αρλ-αβινιον-Gordes-εξ αν προβανΣ

2η ημέρα
Ανκόνα - Γένοβα
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την Γένοβα πρωτεύουσα 
της Λιγουρίας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας και γενέτειρα 
του Χριστόφορου Κολόμβου και του Παγκανίνι. Στην πανοραμική 
περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο της, που έχει ανακηρύχτηκε 
από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα 
δούμε τον Καθεδρικό Ναό του San Lorenzo με την υπέροχη μαρμάρινη 
πρόσοψη, την εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza de Ferrari με το κτίριο της 
Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε 
ο Κολόμβος και πολλά αναγεννησιακά παλάτια, μεγάλες λεωφόροι 
του 19ου αιώνα, μπαρόκ εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά 
στενά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα    
Μασσαλία - Αρλ - Αβινιόν - Gordes
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη Άρλ, 
γνωστή σαν αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη, την πόλη με τα περισσότερο 
Ρωμαϊκά μνημεία στην Γαλλία. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο, την 
καλοδιατηρημένη Αρένα, την Ρωμαϊκή νεκρόπολη, και τον Ιερό 
Ναό του Αγίου Τροφίμου. Η πόλη έχει ανακηρυχτεί από την Unesco 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την Αβινιόν πρωτεύουσα του νομού Βωκλύζ 
(Vaucluse), χτισμένη στις όχθες του Ροδανού ποταμού, γνωστή ως 
έδρα των 7 παπών γαλλικής καταγωγής την περίοδο 1309-1377. 
Στην περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε το Παπικό Παλάτι 

1η ημέρα
Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα - Εν Πλω
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το 
λιμάνι της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

3η ημέρα
Γένοβα - Ραπάλο - Πόρτο Φίνο - Mασσαλία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Ιταλική Ριβιέρα. Θα 
επισκεφθούμε το γραφικό Ραπάλο, όπου υπογράφτηκε η ομώνυμη 
συνθήκη (1922) μεταξύ Γερμανίας και ΕΣΣΔ, και θα καταλήξουμε 
στη γραφική Σάντα Μαργκαρίτα, με τα πολύχρωμα σπιτάκια και τις 
γραφικές πλατείες. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μικροσκοπικό 
αλλά κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο με τα γραφικά, χρωματιστά 
σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προϊόντα και τα 
εντυπωσιακά γιοτ δεμένα στη μαρίνα. Αναχώρηση για τη Μασσαλία 
πρωτεύουσα της Προβηγκίας, δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της 
Γαλλίας, κτισμένη στον κόλπο της Λυών. Διασχίζοντας μεγάλες 

λεωφόρους με επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι και 
θα δούμε τα δίδυμα κάστρα – φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και Αγίου 
Νικολάου. Θα επισκεφθούμε τη Βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα Γκραντ που 
βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη 
πανοραμική θέα στη μεσογειακή μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το 
φρούριο που έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να προστατεύσει 
το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών 
κρατούμενων και ανάμεσα στους διάσημους ήταν και το φανταστικό 
πρόσωπο Κόμης Μοντε Κρίστο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 
Αλέξανδρου Δουμά. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

και το Επισκοπικό Συγκρότημα που είναι και το μεγαλύτερο σε όγκο 
γοτθικό κτίσμα στην Ευρώπη, την πλατεία του Δημαρχείου και την 
περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. Χρόνος ελεύθερος για όσους θέλουν 
να επισκεφθούν εσωτερικά το Παπικό Παλάτι. Συνεχίζουμε για ένα 
από τα ομορφότερα χωριά της Προβηγκίας κοντά στην Αβινιόν το 
Gordes. Εδώ η αύρα της Μεσογείου είναι έντονη, οι ρυθμοί χαλαροί 
και το ηλιοβασίλεμα πάνω από τα χωράφια με τις λεβάντες μαγευτικό. 
Επιστροφή στη Μασσαλία αργά το απόγευμα.

Ραπάλο
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6η ημέρα
Μασσαλία - Σεν Τροπέ - Κάννες - Νίκαια
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σεν 
Τροπέ, γνωστό για τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, τα πολυτελή 
σκάφη, και τα γραφικά σοκάκια στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε την αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της 
Κυανής Ακτής, τις Κάννες, με τη θρυλική Κραουαζέτ, την παραλιακή 
λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις 
πανάκριβες μπουτίκ και το Μέγαρο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. 
Νωρίς το απόγευμα άφιξη στην κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα 
της Γαλλικής Ριβιέρα που θεωρείται ένας από τους παλαιότερους 
οικισμούς της Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς τιμή της θεάς 
Νίκης. Στην απογευματινή πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε 
την περίφημη λεωφόρο, Des Anglais που εκτείνεται κατά μήκος της 
παραλίας και πήρε όνομά της από μια ομάδα Άγγλων τουριστών που 
κατά τον 18ο συνήθιζαν να περνούν εδώ το χειμώνα, λόγω του ήπιου 
κλίματος. Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco», θα 
περάσουμε από την κεντρική πλατεία της πόλης την πλατεία Μασένα 
με το άγαλμα του Ποσειδώνα, στη συνέχεια θα δούμε την πλατεία 
Γκαριμπάλντι και τέλος θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό της Νίκαιας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε 
στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

5η ημέρα
Μασσαλία - Εξ αν Προβάνς - Cassis - 
Κρουαζιέρα Calanques
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για να επισκεφτούμε την 
ωραιότερη ίσως πόλη της Προβηγκίας την Αίξ αν Προβάνς (Aix en 
Provence), την πόλη των υδάτων, που πήρε το όνομα της από τις 
πολυάριθμες πηγές, γενέτειρα του μεγάλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά και 
του ζωγράφου Πολ Σεζάν. Στην περιήγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία 
να περπατήσουμε την περίφημη οδό Μιραμπό, με τις συστάδες 
από πλατάνια, διακοσμημένη με σιντριβάνια, περίτεχνα κτίρια και 
επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. 
Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος , χτισμένος 
πάνω στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. Αναχώρηση για 
το Cassis που είναι ένα από τα μποέμ και ταυτόχρονα κλασικά 
θέρετρα της Προβηγκίας όπου θα κάνουμε μία μίνι κρουαζιέρα για 
να θαυμάσουμε τις περίφημες Calanques, εκπληκτικοί κολπίσκοι με 
καταγάλανα νερά και μοναδικά πετρώματα. Επιστροφή στη Μασσαλία 
αργά το απόγευμα.

7η ημέρα
Νίκαια – Εζ – Μονακό
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Εζ, όπου 
θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. 
Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που 
είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί 
του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση 
θα δούμε παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του 
Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι, 
από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και 
τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο και διεύθυνε για 
αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχουμε 
την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών. 
Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή αργά 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

9η ημέρα
Εν Πλω

10η ημέρα
Ηγουμενίτσα - Επιστροφή
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και μεταφορά 
στον τελικό προορισμό σας. Άφιξη αργά το απόγευμα στην πόλη μας.

8η ημέρα
Νίκαια – Βερόνα – Βενετία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, 
την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού 
Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή 
Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και 
Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά 
κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το 
θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 
Βενετία, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων 
με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό 
Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, 
θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία 
από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα 
καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι 
της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο 
περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του 
(Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και 
το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα 
λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το 
Βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε 
στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

Σημαντική Σημείωση: 
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν.

Περιλαμβάνονται:
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Ανκόνα // 
Βενετία - Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές 
καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) - Έξι (6) διανυκτερεύσεις 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4* - Πρόγευμα 
καθημερινά στο χώρο των ξενοδοχείων (εκτός 
πλοίου) - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα - Εισιτήριο για τη mini κρουαζιέρα 
στο Calanques - Έμπειρο συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - 
Ασφάλεια αστική ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Checkpoints 25€ ανά άτομο - Δημοτικοί Φόροι 
Ξενοδοχείων (Μασσαλία 2,5€ - Νίκαια 2,5€ - Γένοβα 
2€) - Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο 18€ 
(Ιούλιος – Αύγουστος) - Vaporetto για μεταφορά 
από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά 
την επιστροφή 15€ ανά άτομο - Είσοδοι σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 
απαιτείται - Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

...ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ & ΒΕΝΕΤΟ
CassIs-Σεν τροπε-καννεΣ-νικαια-εΖ-μονακο-βερονα-βενετια
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Αργά το απόγευμα άφιξη στο Λέτσε, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

8Η ΜΕΡΑ ΛΕΤΣΕ – ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟυΛΙΑΣ - ΜΠΑΡΙ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Η πανοραμική περιήγηση μας ξεκινάει 
από την κεντρική πλατεία της πόλης του Αγίου Ορόντζο. Θα δούμε το 
καλοδιατηρημένο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τη στήλη της Απίας Οδού, 
το Δικαστικό Μέγαρο και διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο της 
πόλης θα καταλήξουμε στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού όπου 
η αποθέωση του μπαρόκ είναι εμφανέστατη. Συνεχίζουμε για την 
επίσκεψη μας στα Ελληνόφωνα χωρία του Σαλέντο, Στερνατία και 
Καλημέρα, που ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι μιλούν την διάλεκτο 
«Γκρίγκο», που η προέλευση της χάνεται στα βάθη του χρόνου. 
Αργά το απόγευμα μεταφορά στο Μπάρι, επιβίβαση στο πλοίο, 
τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέρευση εν πλω.

9Η ΜΕΡΑ ΗΓΟυΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη αργά το απόγευμα 
στην πόλη μας.

Σημαντική Σημείωση:
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν.

1Η ΜΕΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΗΓΟυΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση & αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για 
το λιμάνι του Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω.

2Η ΜΕΡΑ ΜΠΑΡΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΜΑΤΕΡΑ – ΡΗΓΙΟ
Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι. Αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο 
το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού για 
να δούμε τα κατάλευκα σπίτια του με τις χαρακτηριστικές τους 
πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές σκεπές τους από ασβεστολιθικές 
πλάκες (τους περίφημους τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά 
σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τη Ματέρα που απέκτησε διεθνή φήμη από την 
αρχαία πόλη Σάσση Ματέρα, που σημαίνει «Οι πέτρες – σπηλιές της 
Ματέρα», με σπίτια-σπηλιές μέσα στα βράχια από την προϊστορική 
περίοδο. Στην περιήγηση μας θα δούμε το μοναστηριακό 
συγκρότημα της Παρθένου με τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου 
και Αγίου Πέτρου. Το ιστορικό κέντρο της Ματέρα έχει ανακηρυχτεί 
από την Unesco, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Άφιξη αργά το απόγευμα στο Ρήγιο, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3Η ΜΕΡΑ ΡΗΓΙΟ – ΚΕΦΑΛΟυ - ΠΑΛΕΡΜΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
του Ρήγιο, για να δούμε τους ξακουστούς «Πολεμιστές του 
Ριάτσε», δύο μοναδικά αρχαία ελληνικά μπρούντζινα αγάλματα. 
Στη συνέχεια θα περάσουμε στη Σικελία από το στενό της Σκύλας 
και της Χάρυβδης, και διασχίζοντας την βόρεια πλευρά του 
νησιού θα επισκεφθούμε την Κεφαλού για να επισκεφθούμε 
τη Πιάτσα Ντουόμο με τον Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), με τα 
βυζαντινά ψηφιδωτά. Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα 
και διοικητική έδρα της αυτόνομης περιοχής της Σικελίας: το 
Παλέρμο, στους πρόποδες του βουνού Πελεγκρίνο. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4Η ΜΕΡΑ ΠΑΛΕΡΜΟ – ΜΟΝΡΕΑΛΕ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον λόφο του 
Μονρεάλε, όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός (6.000 
τ.μ.) με τα θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης. Επιστροφή 
στο Παλέρμο. Η περιήγησή μας θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι 
–έδρα των Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του 
Κοινοβουλίου της και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την 
Πιάτσα Πρετόρια με το «Σιτριβάνι της Ντροπής» και το μέγαρο της 
Γερουσίας, την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα βυζαντινά 

ψηφιδωτά, το θέατρο Μάσιμο και την πλατεία με το Πολυθέαμα 
Γαριβάλδη. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα 
ελεύθερο. Δείπνο.

5Η ΜΕΡΑ ΠΑΛΕΡΜΟ – ΑΚΡΑΓΑΣ – ΚΑΤΑΝΙΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον Ακράγαντα 
(Αγκριτζέντο), μία από τις πλουσιότερες και επιφανέστερες 
ελληνικές αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας, όπου μας περιμένει 
ένα εκπληκτικό θέαμα στον αρχαιολογικό χώρο της «Κοιλάδας 
των Ναών». Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από τον Ναό της 
Λακινίας Ήρας και θα συνεχίσουμε με τον καλοδιατηρημένο Ναό 
της Ομόνοιας, του Ηρακλή του Ολύμπιου Δία, των Διοσκούρων 
και του Ηφαίστου. Αργά το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή της Κατάνια. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

6Η ΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΙΑ – ΣυΡΑΚΟυΣΕΣ – ΟΡΤυΓΙΑ - ΝΟΤΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τις Συρακούσες. 
Ξενάγηση στο αρχαιολογικό πάρκο της Νεάπολης, όπου θα δούμε 
τον Βωμό του Ιέρωνα, το «Αφτί του Διονύσου» στα Λατομεία 
του Παραδείσου, το αρχαίο θέατρο, το Νυμφαίο και το ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο. Ακολουθεί επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 
που βρίσκεται πάνω στο νησάκι Ορτυγία, όπου θα θαυμάσουμε 
τον Ναό του Απόλλωνα, την Πλατεία Αρχιμήδη με την Κρήνη της 
Αρτέμιδος, τον Καθεδρικό Ναό –μετατροπή του αρχαίου Ναού της 
Αθηνάς σε χριστιανική εκκλησία, τη Βασιλική της Σάντα Λουτσία με 
τον αριστούργημα του Καραβάτζιο «Η ταφή της Σάντα Λουτσία», 
και θα καταλήξουμε στην Πηγή της Αρέθουσας με τους παπύρους 
μέσα στο νερό. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
την πόλη Νότο στους πρόποδες των Υβλαίων Ορέων. Μία πόλη 
που συγκαταλέγονται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO και το μπαρόκ είναι στην αποθέωσή 
του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κατάνια και απόγευμα 
ελεύθερο. Δείπνο.

7Η ΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΙΑ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ – ΛΕΤΣΕ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πανέμορφη 
και κοσμοπολίτικη Ταορμίνα, με θέα το Ιόνιο. Τόπος καλλιτεχνών, 
μποέμ και συγγραφέων, τόπος έμπνευσης και ρεμβασμού, 
η αρχαία αποικία των Ναξίων ασκεί ακαταμάχητη έλξη στον 
επισκέπτη. Περνώντας την Πόρτα Μεσσίνα, θα δούμε το Παλάτσο 
Κορβάια, που αποτέλεσε έδρα του πρώτου Σικελικού Κοινοβουλίου 
(1410), το αρχαίο ελληνικό θέατρο, με πανοραμική θέα στη 
θάλασσα και την Αίτνα, και διαμέσου της Κόρσο Ουμπέρτο, θα 
καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία Πιάτσα Νόβε Απρίλε με την 
εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου και τον Πύργο του Ρολογιού. 

Περιλαμβάνονται:
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Μπάρι // Μπάρι 
– Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/
ντους (ΑΒ4) -  Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4* - Πρόγευμα & ένα γεύμα καθημερινά 
(ημιδιατροφή εκτός πλοίου) - Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα 
- Επίσημοι ξεναγοί στον Ακράγαντα, Συρακούσες & 
Ρήγιο - Έλληνας έμπειρος αρχηγός - συνοδός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων περίπου 2€ ανά άτομο 
τη διανυκτέρευση - Checkpoints 25€ ανά άτομο - 
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα 
και γενικά όπου απαιτείται - Ό,τι ρητά αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΙΚΕΛΙΑΣ
ελληνοΦωνα Χωρια απούλιαΣ
9 ΗΜΕΡΕΣ



1η μέρα Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα – Ανκόνα
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για 
το λιμάνι της Ανκόνα . Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα Ανκόνα - Ρώμη
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση 
για τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Δείπνο.

3η μέρα Ρώμη (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει με την 
επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης 
και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο 
μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί 
έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της 
Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας θα μας εντυπωσιάσει το ογκώδες 
μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο 
βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα επισκεφθούμε το Βατικανό 
το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται η Βασιλική 
του Αγίου Πέτρου η μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης. 
Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και τέλος τη 
φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.

4η μέρα Ρώμη – Σιένα – Πίζα - Μοντεκατίνι
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα 
δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ 
Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή 
μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα 
μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, 
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη της Πίζας με 
τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, 
καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται 
μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το 
μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Αργά το απόγευμα μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία 
από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Δείπνο.

5η μέρα Μοντεκατίνι – Φλωρεντία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, 
τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και 
της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική 
ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το 
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό 
Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του 
Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα 
Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο 
του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το 
Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, 
και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. 
Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική 
επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα 
Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, 
με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και 

Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν 
Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία 
των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο.

6η μέρα Μοντεκατίνι – Βερόνα – Βενετία
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ρομαντική 
Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες 
του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την 
περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες 
πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό 
των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βενετία, που έχει ανακηρυχτεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή 
Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας 
από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό 
Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό 
μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην 
Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», 
όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος 
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του 
(Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και 
το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα 
λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος . Αργά το 
Βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε 
στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

7η μέρα: Εν πλω

8η μέρα: Ηγουμενίτσα - Επιστροφή
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και μεταφορά 
στον τελικό προορισμό μας.

Σημαντική Σημείωση:
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν.

Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα 
– Ανκόνα και Βενετία - Ηγουμενίτσα σε 4κλινες 
εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) - Τέσσερις (4) 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* - Πρόγευμα 
& ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου) 
- Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα - Επίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της 
Φλωρεντίας - Επίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της Ρώμης - 
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων 
(Μοντεκατίνι 1,4€ - Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση) 
- Checkpoints 20€ ανά άτομο -  Vaporetto για μεταφορά από 
Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά την επιστροφή 
15€ ανά άτομο - Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται - Ότι ρητά 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

μαγευτικό
ITAΛΙΚΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
8 ΗΜΕΡΕΣ

ρωμη-Σιενα-πιΖα-μοντεκατινι τερμε-Φλωρεντια-βερονα-βενετια
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Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην ξενάγηση που 
ακολουθεί, θα δούμε το περιμετρικό τοίχο, τα λουτρά, την 
πόρτα Μαρίνα, την έπαυλη Βέτρι, το Ναό του Απόλλωνα, την 
αρχαία αγορά, το θέατρο, και τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες 
του 1ου αιώνα π.Χ. Στη συνέχεια αναχώρηση για Λέτσε. Στη 
σύντομη περιήγηση μας θα δούμε την κεντρική πλατεία του 
Αγίου Ορόντζο, το καλοδιατηρημένο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τη 
στήλη της Απίας Οδού, το Δικαστικό Μέγαρο και τον Καθεδρικό 
Ναό όπου η αποθέωση του μπαρόκ είναι εμφανέστατη.

7η Μέρα Μπρίντεζι - Ηγουμενίτσα - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι του Μπρίντεζι. 
Επιβίβαση με προορισμό την Ηγουμενίτσα. Αποβίβαση & 
αναχώρηση για τον τελικό προορισμό μας. Άφιξη στην πόλη 
μας.

Σημαντική Σημείωση:
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται 
να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση 
για τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις και 
Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε 
το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα-γνωριμία με 
την πόλη.

2η Μέρα Ζάγκρεμπ-Λιουμπλιάνα-Σπήλαια Ποστόινα-Τεργέστη 
-Βενετία
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Λιουμπλιάνα. Άφιξη και περιήγηση 
στη πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, 
με έντονα στοιχεία από την αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε 
αρκετά κτίρια. Θα δούμε το παλαιό Δημαρχείο και τον Καθεδρικό 
Ναό που δεσπόζουν την πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα 
μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, που είναι τα δεύτερα σε μέγεθος 
σπήλαια της Ευρώπης. Με ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο 
τμήμα του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε το μοναδικό 
φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Συνεχίζουμε 
για την Τεργέστη και η περιήγησή μας αρχίζει με την Αρχόντισσα 
της Αδριατικής, αλλά και το πρώτο μεγάλο λιμάνι της Ιταλίας, ένα 
ολοζώντανο μνημείο νεότερης ιστορίας και επίκεντρο σημαντικών 
εξελίξεων. Θα δούμε την ελληνική εκκλησία της Τεργέστης, τον 
Αγιο Νικόλαο, το ονομαζόμενο Canal Grande, τον ναό του Αγίου 
Αντωνίου, τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Τριάδος. 
Αργότερα μεταφορά στην περιοχή του Μέστρε και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

3η Μέρα Βενετία (Ξενάγηση Πόλης) – Φλωρεντία 
(Περιοχή Μοντεκατίνι)
Πρόγευμα & ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στην πόλη (εισιτήριο 
βαπορέτου εξ ιδίων). Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της 
Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, 
τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν. Για μία 
βαθύτερη προσέγγιση της ιστορίας της πόλης, η ίδρυση της 
οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα, θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα 
των Στεναγμών, τον Πύργο του Ρολογιού αλλά και το περίφημο 
παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα «ζωντανό 
μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού κτίριά της θα σας 
ενθουσιάσουν. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για τη Φλωρεντία. 
Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής (Μοντεκατίνι).

4η Μέρα Φλωρεντία (Ξενάγηση Πόλης) – Ρώμη
Πρόγευμα & αναχώρηση για τη Φλωρεντία. Ακολουθεί ξενάγηση 
πόλεως, όπου θα γνωρίσουμε από κοντά την Πιάτσα ντε λα 

Σινιορία, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους του Δάντη 
και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκκιο και την ιστορική πλατεία του 
Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών 
και το ιστορικό Βαπτιστήριο και φυσικά την πινακοθήκη Ουφίτσι. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, μεγάλου 
φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα από τον 
Ναό του Ορσανμικέλε και δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε 
την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και 
Paszkowski και την περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Στην συνέχεια 
αναχώρηση για την αιώνια πόλη. Άφιξη το απόγευμα, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης.

5η Μέρα Ρώμη (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα & θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από το Κολοσσαίο, 
το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 
κόσμου. Κάποτε αντηχούσαν οι κραυγές των μονομάχων και τα 
ουρλιαχτά του όχλου, ενώ αργότερα οι χτύποι των σφυριών που 
αφαιρούσαν τους πλίνθους και τα μάρμαρα που το διακοσμούσαν 
για να χτιστούν εκκλησίες και παλάτια της παπικής Ρώμης. Στην 
ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο 
εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο 
μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από 
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. 
Στην πλατεία Βενετίας θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της 
σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το μνημείο 
του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκετε μπροστά από τον λόφο 
του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς 
λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη, από τον οποίο από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα διοικείται η Ρώμη. Επίσης θα δούμε την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και την πολύβουη Πιάτσα ντι 
Σπάνια κάνοντας μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη 
κρήνη της Φοντάνα Ντι Τρέβι. Θα τελειώσουμε την ξενάγηση μας, 
στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου την μεγαλύτερη εκκλησία της 
χριστιανοσύνης που θα σας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την 
επιβλητικότητα της. Μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του 
Μιχαήλ Άγγελου, το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό 
Βωμό έργο του Μπερνίνι. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για να 
επισκεφτείτε τη Πιάτσα Ναβόνα, τη Φοντάνα Ντι Τρέβι, το Πάνθεον 
και άλλα μοναδικά αξιοθέατα της μοναδικής πόλης.

6η Μέρα Ρώμη – Πομπηία – Λέτσε/Μπρίντεζι
Πρόγευμα & αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της 
Πομπηίας που έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως Μνημείο 

Περιλαμβάνονται:
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Μπρίντεζι – Ηγουμενίτσα 
σε θέσεις καταστρώματος (Deck) -  Έξι (6) 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*-
4* - Πρόγευμα καθημερινά σε μπουφέ στο χώρο 
των ξενοδοχείων (εκτός πλοίου) - Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - 
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Επίσημος ξεναγός 
στη ξενάγηση της Φλωρεντίας - Επίσημος ξεναγός στη 
ξενάγηση της Πομπηίας - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Μοντεκατίνι 1,4€ - 
Μέστρε 3€ - Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση) 
- Checkpoints 25€ ανά άτομο - Εισιτήριο Εισόδου 
Σπήλαια Ποστόινα ενήλικας 25,8€ - παιδί 6-15 ετών 
15,5€ - Vaporetto για μεταφορά από Tronchetto στη 
Βενετία και αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ ανά 
άτομο - Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
θεάματα και γενικά όπου απαιτείται

ITAΛΙΚΗ ΦΙΝΕΤΣΑ
7 ΗΜΕΡΕΣ
Ζαγκρεμπ-λιούμπλιανα-Σπηλαια ποΣτοϊνα-τεργεΣτη-βενετια-ΦλωρεντIα-ρωμη-ναπολη-πομπηια-μπαρι



1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα 
των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις και Βελιγράδι. Περνώντας 
τα σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο 
Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Ζάγκρεμπ – Βερόνα
Πρόγευμα & αναχώρηση για τη Βερόνα, με την πλούσια 
ιστορική και καλλιτεχνική κληρονομιά. Άφιξη και σύντομη 
περιήγηση στην πόλη. Ονομαστό είναι το αρχαίο αμφιθέατρο 
που χτίστηκε από τους Ρωμαίους, την περίφημη Αρένα (Arena 
di Verona), όπου γίνονται παραστάσεις λυρικού θεάτρου. 
Άλλα αξιοθέατα είναι το Παλάτσο ντελ Κομούνε, το Παλάτσο 
ντελ Γκοβέρνο και το φρούριο Καστελβέκκιο Η πόλη έχει 
βραβευθεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
από την UNESCO. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βερόνα - Gardaland (θεματικό πάρκο)
Πρόγευμα & αναχώρηση για να επισκεφθούμε το θαυμαστό 
κόσμο της Gardaland. Η Gardaland είναι το μεγαλύτερο 
και πιο ξακουστό θεματικό πάρκο της Ιταλίας και θεωρείται 
από πολλούς πως ανταγωνίζεται την Disneyland. Διαθέτει 
καταπληκτικό ενυδρείο στο οποίο ζουν 5.000 πλάσματα από 
όλες τις θάλασσες της γης – μεταξύ αυτών και τα πιο παράξενα 
είδη μέδουσας - αλλά και υδάτινο πάρκο με εντυπωσιακές 
νεροτσουλήθρες, εκπληκτικά roller coasters και ατραξιόν. 
Διαθέτει ξενοδοχείο εντός του πάρκου και cinema 3D και 
4D προβολών, τη δική του θεματική παρέλαση καθημερινά, 
ταψί που υψώνεται στα πενήντα μέτρα από το έδαφος και 
περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, τρενάκι του τρόμου, 
Transgardaland, express μήκους 566 μέτρων για βόλτες που 
κόβουν την ανάσα, θέατρο με τις μαριονέτες, ένα τεράστιο 
δενδρόσπιτο στο κέντρο του-το σπίτι της μασκότ του πάρκου 
που ακούει στο όνομα Πρετσέμολο και σημαίνει μαϊντανός- μια 
βυθισμένη ήπειρο και ζούγκλα.

4η ημέρα Βερόνα - Πάντοβα – Βενετία
Πρόγευμα & αναχωρούμε για την Πάντοβα. Στην περιήγηση 
μας θα δούμε την Βασιλική του Sant Antonio, την πλατεία 
Signori, την Santa Sofia που πιθανότατα είναι η αρχαιότερη 
εκκλησία της Πάντοβα, το Prato della Valle και το καφέ 
Πεντρόκι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βενετία, 
που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά 
εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται 

η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και 
το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες 
και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των 
Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε 
βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία 
του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», 
όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο 
περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, 
το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, 
θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής 
Murano. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στα γραφικά 
σοκάκια με τα ατελείωτα καταστήματα, εστιατόρια & καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα Βερόνα - Τεργέστη – Πόρτοροζ – Ζάγκρεμπ
Πρόγευμα & αναχωρούμε για την Τεργέστη, την Αρχόντισσα 
της Αδριατικής αλλά και το πρώτο μεγάλο λιμάνι της Ιταλίας, 
ένα ολοζώντανο μνημείο νεότερης ιστορίας και επίκεντρο 
σημαντικών εξελίξεων. Θα δούμε την ελληνική εκκλησία της 
Τεργέστης, τον Άγιο Νικόλαο, το ονομαζόμενο Canal Grande, 
το ναό του Αγίου Αντωνίου, τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και 
της Αγίας Τριάδος. Συνεχίζοντας θα επισκεφτούμε τα θέρετρα 
Πιράν και το Πόρτοροζ. Που βρίσκονται στον Νοτιοδυτικό 
άκρο της Σλοβενίας με εμφανείς επιρροές από την γαληνότατη 

Περιλαμβάνονται:
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
4* -  Πρόγευμα καθημερινά σε μπουφέ στο χώρο του 
ξενοδοχείου - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Βερόνα 2€ ανά άτομο τη 
διανυκτέρευση) - Checkpoints 20€ ανά άτομο - Vaporetto 
για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα 
κατά την επιστροφή 15€ ανά άτομο - Είσοδος στο θεματικό 
πάρκο Gardaland 36€ - Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται -  Ότι ρητά 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΕΤΟ - GARDALAND
Ζαγκρεμπ - βερονα - GardaLand - παντοβα - τεργεΣτη - βενετια
6 ΗΜΕΡΕΣ

δημοκρατία της Βενετίας. Το βράδυ θα φτάσουμε στο 
Ζάγκρεμπ και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Ζάγκρεμπ – Επιστροφή
Πρόγευμα & αναχώρηση για το ταξίδι της επιστροφής. Με τις 
απαραίτητες στάσεις θα φτάσουμε το βράδυ στην πόλη μας.

Σημαντική Σημείωση:
Οι ξεναγήσεις,περιηγήσεις,εκδρομές είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Πάντοβα
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1η ημέρα
Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι – Βουδαπέστη
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί & αναχώρηση για τα σύνορα 
Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Με στάσεις καθοδόν 
φτάνουμε στον τελικό προορισμό μας, τη Βουδαπέστη. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα
Κρακοβία (ξενάγηση)
Πρόγευμα & ακολουθεί ξενάγηση στην Κρακοβία, σημαντικό 
πόλο έλξης τουριστών σήμερα. Θα δούμε το εντυπωσιακό 
Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους 
Βασιλικούς τάφους, την οδό Kanonicza, την εκκλησία των 

2η ημέρα
Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) – Κρακοβία
Πρόγευμα & αμέσως μετά θα αρχίσουμε την περιήγηση μας 
από την μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της 
Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγ. 
Στεφάνου, την λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα 
καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και 
τις γέφυρες που ενώνουν την Βούδα με την Πέστη. Αμέσως 
μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε το 
Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, 
τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Αγ. Ματία 
(όπου εστέφοντο οι Ούγγροι βασιλιάδες). Αναχώρηση για 
την Κρακοβία. Θα διατρέξουμε όλη την χώρα και θα έχουμε 
στάση και σχετική παραμονή στην όμορφη Banska Bystrica. 
Συνεχίζουμε για την παλιά βασιλική πρωτεύουσα της 
Πολωνίας, την Κρακοβία. είναι μια από τις πιο κομψές πόλεις 
της Ευρώπης, με ηλικία πάνω από 1.000 χρόνια. Θεωρείται 
η καρδιά και η ψυχή της Πολωνίας, πατρίδα πολλών από 
τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικούς, 
σκηνοθέτες και έδρα ενός από τα πιο παλιά πανεπιστήμια του 
κόσμου. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
βούδαπεΣτη-κρακοβια-αλατωρύΧεια WIeLICZKa-ausCHWItZ- βροτΣλαβ

αγίων Πέτρου και Παύλου, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη 
μεγάλη μεσαιωνική πλατεία Rynek Główny με την εκκλησία 
Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στην πλατεία επίσης 
θα δούμε το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Sukiennice 
γύρω από το οποίο παλαιότερα ήταν η έδρα του εμπορίου 
υφασμάτων και τώρα στεγάζει έκθεση ζωγραφικής & το 
μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ. Σήμερα πάρα πολλές 
εκθέσεις αλλά και υπαίθρια bazaar διοργανώνοντα γύρω του. 
Στη συνέχεια μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα
Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα 
(Wieliczka)
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Βιελίτσκα, όπου τα 
αλατωρυχεία της αποτελούν σήμερα την ζωντανή απόδειξη 
του πανέμορφου και ιδιαίτερου κόσμου μας. Είναι ένα από τα 
πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου και αποτελεί μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς Unesco. Υπάρχουν διάδρομοι 
περίπου 300χλμ εκ των οποίων 3,5χλμ είναι επισκέψιμα. Οι 
υπόγειες στοές βρίσκονται 64-135 μέτρα χαμηλότερα από την 
επιφάνεια της γης, εκεί θα δούμε εκκλησίες, φωσφορίζουσες 
λίμνες, ξύλινα υποστυλώματα όλα φτιαγμένα και σκαλισμένα 
πάνω στο αλάτι από τους μαραγκούς. Έπειτα επιστροφή στο 
ιστορικό κέντρο της Κρακοβίας όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο.

Βρότσλαβ
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ΗΜΕΡΕΣ

5η ημέρα
Κρακοβία – Άουσβιτς (Auschwitz) - 
Βρότσλαβ (ξενάγηση)
Πρόγευμα. Σήμερα αφήνουμε τη Νότια Πολωνία και 
κατευθυνόμαστε στο ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό χώρο 
του Άουσβιτς / Μπιρκενάου, όπου κατά τη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα 
της ιστορίας έλαβε χώρα από τους Ναζί και πάνω από 2 
εκατομμύρια άτομα βρήκαν το θάνατο. Έπειτα αναχώρηση 
για την πρωτεύουσα της Κάτω Σιλεσίας, το παραμυθένιο 
Βρότσλαβ. Στο κέντρο της πόλης κυλάει ο ποταμός Οντέρ. Είναι 
χτισμένη πάνω σε 12 νησιά, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους 
με 112 γέφυρες. Θα δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία 
Rynek όπου βρίσκεται το Δημαρχείο. Ακόμη θα θαυμάσουμε 
τα πολύχρωμα κτίρια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, το Πανεπιστήμιο καθώς και το νησί Πιάσεκ. Στην 
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε το βράδυ 
περίπατο στο κέντρο της πόλης με την πανέμορφη πλατεία.

6η ημέρα
Βρότσλαβ – Τσεστοχόβα (Μαύρη Παναγία) 
- Βαρσοβία
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για 
τον τόπο όπου χτυπάει η καρδιά της Καθολικής Πολωνίας. 
Πρόκειται για μία πολύ παλαιά Βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, 
η οποία λόγω της παλαιότητας της έχει μαύρο χρώμα. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για την Βαρσοβία. Άφιξη στην αρχαία 
πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που κατέχει μια θέση 
στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Προτείνουμε 
το βράδυ περίπατο για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

7η ημέρα
Βαρσοβία (ξενάγηση)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί ξενάγηση 
στα αξιοθέατα της πόλης. Θα δούμε την κεντρική πλατεία της 
Αγοράς με τον οβελίσκο, το Βασιλικό Ανάκτορο, δείγμα μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής το οποίο λειτουργεί σήμερα σαν Μουσείο 
αλλά και σαν έδρα της Βουλής, το παλάτι και την πλατεία 

9η ημέρα
Μπρατισλάβα (περιήγηση πόλης) – 
Βελιγράδι
Πρόγευμα & ξεκινάμε για τη ξενάγησή μας στη μοναδική εθνική 
πρωτεύουσα που συνορεύει με δύο χώρες. Η αρχιτεκτονική 
της πόλης είναι γοτθική, με φανερή επιρροή από τη γερμανική 
και αυστριακή φιλοσοφία, ενώ υπάρχουν πολλά μοντέρνα 
κτίρια, όπως το κτίριο UFO, ένα μοντέρνο οικοδόμημα που 
προσομοιάζει σε ιπτάμενο δίσκο και μέσα στο δίσκο λειτουργεί 

8η ημέρα
Βαρσοβία – Μπρατισλάβα
Πρόγευμα & αναχώρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της 
Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα. Η Σλοβακία κατοικείται από τους 
Σλοβάκους εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια. Οι Ούννοι 
κατέκτησαν τη Σλοβακία όπως και οι Ούγγροι αργότερα, οι 
οποίοι έμειναν στη χώρα για 1000 περίπου χρόνια, και την 
προσάρτησαν στη μοναρχία της Αυστροουγγαρίας. Το 1918 
σχημάτισαν με τους Τσέχους το κράτος της Τσεχοσλοβακίας. Οι 
Σλοβάκοι πίεσαν για μεγαλύτερη αυτονομία, με αποτέλεσμα τον 
Ιανουάριο του 1993, η τσέχικη και σλοβάκικη συνομοσπονδία 
να γίνουν δύο αυτόνομα κράτη. Ο χρυσός υπήρξε για πολλά 
χρόνια ο πλούτος της χώρας. Μέχρι και το 1918 έφτιαχναν 
χρυσά δουκάτα στην Κρέμνιτσα. Περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης, στο οποία θα θαυμάσουμε το κάστρο, τον 
καθεδρικό ναό, το θέατρο, την όπερα και την θαυμάσια αγορά. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

Σημαντική Σημείωση: 
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν.

Περιλαμβάνονται:
Εννιά (9) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4* 
- όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο - 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα 
- Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Επίσημος 
ξεναγός στα Αλατωρυχεία Wieliczka & στο Μουσείο 
Άουσβιτς-Μπίρκεναου - Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Εισιτήριο Εισόδου 
Αλατωρυχεία Wieliczka περίπου 23€ - Εισιτήριο 
Εισόδου Auschwitz περίπου 20€ (περιλαμβάνει 
ξενάγηση 3 ωρών και ακουστικά) - Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους - 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

...ΠΟΛΩΝΙΑΣ
τΣεΣτοΧοβα-βαρΣοβια-μπρατιΣλαβα-βελιγραδι

του Κάστρου της Βαρσοβίας, σωσμένα από τη ναζιστική 
λαίλαπα, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε 
με Νόμπελ, το Παλάτι του Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο 
της κομμουνιστικής Ρωσίας στη Βαρσοβία, το άγαλμα του 
Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου 
Λαζιένσκι, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα 
και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται 
από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, 
και το Εβραϊκό Γκέτο. Το απόγευμα μην παραλείψετε εξ ιδίων 
να περπατήσετε στους δρόμους της Βαρσοβίας δίπλα από 
κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης ή να εξερευνήσετε 
την λιγότερο ίσως τουριστική, δυτική όχθη του ποταμού 
Βιστούλα, διασχίζοντας μία από τις πολλές γέφυρες που 
ενώνουν τα δυο κομμάτια της πόλης.

10η ημέρα
Βελιγράδι (περιήγηση πόλης) – Επιστροφή
Πρόγευμα & σύντομη περιήγηση στο Βελιγράδι. Θα δούμε 
τα κατεστραμμένα κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών 
δυνάμεων, το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό 
μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό 
Πατριαρχείο. Επίσης θα δούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι 
κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης 
Ρήγα Φεραίο και το πάρκο του Καλεμέγκνταν. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την πόλη μας με ενδιάμεσες στάσεις για 
καφέ και φαγητό. Άφιξη στην πόλη μας γεμάτοι με όμορφες 
αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

εστιατόριο με μοναδική θέα! Αργότερα, αναχώρηση για το 
Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για αν εξερευνήσουμε τη σερβική 
πρωτεύουσα.
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1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα σύνορα. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε 
στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Ζάγκρεμπ – Γκρατς – Βιέννη
Πρόγευμα & σύντομη περιήγηση της πόλης. Θα δούμε τα 
πάρκα Ribnjak, Zrinjevaν τον καθεδρικό ναό του Ζάγκρεμπ, 
που είναι το ψηλότερο κτίριο της Κροατίας καθώς και τη 
μεγάλη πλατεία στο Dolac, που λειτουργεί η Κεντρική Αγορά. 
Συνεχίζουμε για το Γκρατς, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη 
της Αυστρίας. Η παλαιά πόλη είναι ένα από τα καλύτερα 
διατηρητέα κέντρα πόλεων στην κεντρική Ευρώπη και το 
1999 προστέθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
είναι η Χάουπτπλατς, η τριγωνική πλατεία στην καρδιά της 
Παλιάς Πόλης, το Νέου αναγεννησιακού ρυθμού Δημαρχείο, 
ο Καθεδρικός Ναός, το τοπικό Κοινοβούλιο Λάντχάουζ και το 
Μαυσωλείο του αυτοκράτορα Φερδινάρδου Β .́ Στην συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε στη Βιέννη και θα ταχτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας.

3η ημέρα Βιέννη - Περιήγηση πόλης -  Πράγα
Πρόγευμα & ξενάγηση στη Βιέννη. Θα θαυμάσουμε το 
ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα 
γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε 
με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος 
του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του 
Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης 
και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο 
των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου 
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι 
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε 
στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία 
της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Στεφάνου. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Τσέχικης Δημοκρατίας, τη γραφική Πράγα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

4η ημέρα Πράγα - Καστρούπολη - Παλιά Πόλη - Κρουαζιέρα 
Μολδάβα
Πρόγευμα και ξεκινάμε τη ξενάγηση της Καστρούπολης και του 
Κάστρου όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, 
το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, 
την αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου 
κ.α. Συνεχίζουμε τη ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 
πύργων το σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της 
Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε τα καταστήματα επώνυμων οίκων 
μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα καταλήξουμε 
στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Θα θαυμάσουμε 
το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα 
περάσουμε από το Κλεμεντίνου, θα δούμε την βιβλιοθήκη, 
το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον 
Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία 
του Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και 
θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας. Για το βράδυ προτείνουμε να επιβιβαστούμε από την 
όχθη της “Μικρής πλευράς” σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει 
δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα στο Μολδάβα.

5η ημέρα Πράγα – Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας. Θα επισκεφθούμε την πανέμορφη πρωτεύουσα 
της Σλοβακίας, τη Μπρατισλάβα. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε 
βραδινή κρουαζιέρα στο Δούναβη.

6η ημέρα Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα ξεκινάμε τη ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε 
την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, 
τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη 
λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ 
Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα 
και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις 
των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία 
πανοραμική θέα της Βούδα και της Πέστη, θα δούμε το άγαλμα 
της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνονται:
Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής 
σας - όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο - 
Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου 
& δείπνο καθημερινά - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις 
& εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος 
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας 2 ωρών 
περιλαμβάνει φαγητό σε μπουφέ 25€ - Κρουζιέρα 
Δούναβη περιλαμβάνει ποτήρι σαμπάνια 15€ - 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους - Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
7 ΗΜΕΡΕΣ
Ζαγκρεμπ - γκρατΣ - μπρατιΣλαβα

7η ημέρα Βουδαπέστη – Επιστροφή
Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.



Περιλαμβάνονται:
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 
της επιλογής σας - όπως αυτό αναφέρεται στον 
τιμοκατάλογο - Πρόγευμα & δείπνο καθημερινά - 
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - 
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Κρουαζιέρα Δούναβη περιλαμβάνει ποτήρι σαμπάνια 
15€ - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους - 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ παραδούναβια Χωρια-μπρατιΣλαβα 5,6 ΗΜΕΡΕΣ

5η ημέρα
Βουδαπέστη - Mπρατισλάβα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. 
Πόλος έλξης για τους επισκέπτες το κάστρο με τα γοτθικά και 
αναγεννησιακά στοιχεία, το οποίο στεγάζει το θησαυροφυλάκιο 
της Σλοβακίας, όπως και το Μουσείο Λαϊκής Μουσικής. Τη 
Μπρατισλάβα επέλεγε η αριστοκρατία της γειτονικής Βιένης για 
να χτίσει επαύλεις, οπότε η πόλη είναι ένα mix αρχιτεκτονικών 
ρυθμών. Από το κάστρο, το Παλάτι του Αρχιεπισκόπου και το 
γοτθικό ναό του Αγίου Μαρτίνου καθώς και άκομψα κτιριακά 
συμπλέγματα της κομουνιστικής περιόδου. Τα πλακόστρωτα 
δρομάκια και οι πλατείες προσφέρονται για ατελείωτες βόλτες. 
Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή το απόγευμα στη Βουδαπέστη.

1η ημέρα
Θεσσαλονίκη - Ζέγκεντ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας για σύνορα 
Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι, Νόβι Σαντ. Περνώντας 
τα σύνορα Ουγγαρίας φθάνουμε στο Ζέγκεντ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα
Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα & αναχώρηση για Βουδαπέστη. Άφιξη και ξενάγηση 
της πόλης. Θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της 
Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε 
τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ 
Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και 
την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των 
βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα 
της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας 
και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά.

4η ημέρα
 Βουδαπέστη – Παραδουνάβια Χωριά
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα 
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο 
κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη 
εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών 
και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος 
Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες 
και πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, 

6η ημέρα
 Βουδαπέστη – Επιστροφή
Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση νωρίς το ταξίδι της 
επιστροφής μας. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ. 

3η ημέρα
Βουδαπέστη - Βιέννη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας 
θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το 
πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, 
θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την 
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το 
τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το 
Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη 
συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου 
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής 
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Στην συνέχεια επιστροφή αργά το 
απόγευμα στην Βουδαπέστη.

Bιέννη

Εzstergom

το επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα 
περιηγηθούμε στα δύο τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά 
Μπέλα Δ’ για την προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο από 
τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα σταματήσουμε στο χωριό 
Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα 
στα οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του 
Ezstergom, και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική 
για φωτογραφίες. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
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1η μέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί & αναχώρηση για τα σύνορα Ευζώνων. 
Συνεχίζουμε για Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε 
το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα - γνωριμία με την πόλη.

2η μέρα Ζάγκρεμπ - Λιουμπλιάνα - Σπήλαια Ποστόινα - 
Τεργέστη - Κόπερ
Πρόγευμα & αναχώρηση για τη Λουμπλιάνα. Άφιξη και περιήγηση στην 
πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με έντονα 
στοιχεία από την Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. Θα 
δούμε το παλαιό Δημαρχείο και τον Καθεδρικό Ναό που δεσπόζουν την 
πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, που 
θεωρούνται δεύτερα σε μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με ειδικό τρενάκι 
διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε 
το μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Συνεχίζουμε για την 
Τεργέστη και η περιήγησή μας αρχίζει με την Aρχόντισα της Αδριατικής αλλά 
και το πρώτο μεγάλο λιμάνι της Ιταλίας, ένα ολοζώντανο μνημείο νεότερης 
ιστορίας και επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων. Θα δούμε την ελληνική 
εκκλησία της Τεργέστης, τον Αγιος Νικόλαο, το ονομαζόμενο Canal Grande, 
το ναός του Αγίου Αντωνίου, τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας 
Τριάδος. Αργότερα μεταφορά στο Κόπερ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η μέρα Κόπερ - Οπάτια - Ριέκα - Λίμνες Πλίτβιτσε - Κorenica
Πρόγευμα & αναχώρηση για την Οπάτια. Άφιξη και περιήγηση στην Οπάτια, 
τη μεγαλύτερη λουτρόπολη της Κροατίας (Αμπάτσια στην Ιταλική). Η πόλη 
είναι κτισμένη μέσα σε κήπους, όπου αφθονούν οι ροδοδάφνες, και οι 
μπουκαμβίλιες. Τα στενά δρομάκια, τα παλιά σπίτια με τις καμινάδες δίνουν 
στην πόλη μια ιδιαίτερη ομορφιά. Έπειτα αναχωρούμε για την πανέμορφη 
πόλη Ριέκα που βρίσκεται στην «αγκαλιά του κόλπου Earner. Θα δούμε τον 
πύργο της πόλης, την εκκλησία των Καπουτσίνων, τα ερείπια του Ρωμαϊκού 
τείχους, το παλαιό δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου. Χρόνος 
ελεύθερος και στην συνέχεια αναχώρηση για τις Λίμνες Πλίτβιτσε που είναι 
στην κυριολεξία ένα θαύμα της φύσης, ένας τόπος τέτοιας απερίγραπτης 
ομορφιάς, ώστε ανακηρύχθηκε το 1979 από την UNESCO μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι ιδιαίτερα 
γνωστός για τους πάμπολλους μικρούς και μεγάλους εντυπωσιακούς 
υδάτινους καταρράκτες που δημιουργούν πέφτοντας 16 μεγάλες και 
πολλές μικρότερες, γαλαζοπράσινες, πεντακάθαρες λίμνες, μέσα στις οποίες 
κολυμπούν ψάρια και φυτρώνουν νούφαρα και ορχιδέες. Χρόνος ελεύθερος 
για να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Στη συνέχεια μεταφορά στην 
πόλη Korenica και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η μέρα Korenica - Ζαντάρ - Σίμπενικ - Τρογκίρ - Σπλιτ - 
Νέουμ/Τρέμπινιε
Πρόγευμα & αναχωρούμε για την παραλιακή πόλη της Κροατίας, την πόλη 
Ζαντάρ. Είναι μια τουριστική πόλη, σημαντικά αξιοθέατα της οποίας είναι, 
μεταξύ άλλων, ο οκτάγωνος πυργωτός ναός του Αγίου Δονάτου (9ος 
αι.) με το εντυπωσιακό καμπαναριό του, ο καθεδρικός ναός της Αγίας 
Αναστασίας (9ος-12ος αι.) σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής με δύο τεράστια 
κυκλικά βιτρό, καθώς και η Ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, 
στην πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. Δε θα παραλείψουμε να δούμε το πρώτο 
πανεπιστήμιο του Ζαντάρ που ιδρύθηκε το 1396 σαν μέρος μοναστηριού 
Βενεδικτίνων μοναχών. Έπειτα μεταφερόμαστε στο Σίμπενικ με τον υπέροχο 
καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου. Στη συνέχεια αναχώρηση για το 
μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη - νησί), που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO, 
ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο 
Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με 
μία ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία και θεωρείται πνευματικό 
κέντρο της Δαλματίας και δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με 
άριστη τουριστική υποδομή. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε προς το Σπλιτ, 
το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Κατά τη διάρκεια της 
περιήγησής μας στην πόλη, θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε 
σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, το οποίο είναι 
το σημαντικότερο και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία 
χτισμένο μεταξύ 295 και 305 μ.Χ. Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό, το Γοτθικό Δημαρχείο, τον αναγεννησιακό 
Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της 
πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ ή φαγητό. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το 
Νέουμ/Τρέμπινιε. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η μέρα Νέουμ - Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση Πόλης) - 
Κρουαζιέρα Λόκρουμ - Τρέμπινιε
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε για 
την ξενάγηση στην πόλη.Το Ντουμπρόβνικ φυλάσσεται για περισσότερα 
από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα 
τείχη του. Βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO και χαρακτηρίζεται 
ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα 
αξιοθέατα που θα δούμε μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας 
αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, 
Αγίου Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η 
μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία 
του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της 
δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του 
Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. 
Έπειτα θα πραγματοποιήσουμε την κρουαζιέρα (εισιτήρια εξ ιδίων) στο 
νησάκι Λόκρουμ. Το πευκόφυτο νησί όπου ναυάγησε – σύμφωνα πάντα με 
την τοπική παράδοση – ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος Ά ο Λεοντόκαρδος, 
αλλά σώθηκε ως εκ θαύματος. Επίσκεψη στον πανέμορφο Βοτανικό 
κήπο, την αλμυρή λίμνη που αποκαλείται Νεκρά Θάλασσα και τα ερείπια 
του μοναστηρίου – εκκλησία του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου. Αργότερα 
αναχώρηση για το Τρέμπινιε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η μέρα Τρέμπινιε – Κότορ – Μπούτβα - Τίρανα
Πρόγευμα & θα ξεκινήσουμε για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη 
Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Οι ενετικές επιρροές είναι εμφανείς 
στην αρχιτεκτονική της πόλης. Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και το 
νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης 
έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Θα περιηγηθούμε στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε για την Μπούτβα. Ξεκινάμε την περιήγηση μας 
από την μαρίνα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα 
βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς Πόλης και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα 
Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την 
κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκε- φτούμε την 
Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς 
Πόλης, πάνω στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές 
φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα στεγάζει και το Θέατρο της Μπούτβα 
όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές 
παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγραφέων. Συνεχίζουμε 
με προορισμό την πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα.

7η μέρα: Τίρανα (Περιήγηση Πόλης) - Επιστροφή
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση από το κομβικό σημείο της πόλης 
είναι η πλατεία Σκεντέρμπεη και η πλατεία της Μητέρας Τερέζας. Θα κάνουμε 
μία βόλτα με το λεωφορείο όπου θα δούμε τις κεντρικές πλατείες της 
πρωτεύουσας, τα υπουργεία, το Εθνικό – Ιστορικό Μουσείο, την Όπερα, 
το τζαμί του Ethern Bey που χτίστηκε το 1789, καθώς και τον πύργο του 
ρολογιού που χτίστηκε το 1830. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το άγαλμα 
του Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρμπεη (εθνικός Ήρωας) καβάλα στ’ άλογο 
και γύρω κυβερνητικά κτίρια. Τελειώνοντας θα δούμε την πρωθυπουργική 
κατοικία, την Ακαδημία καλών τεχνών, το Πανεπιστήμιο. Αναχώρηση με 
τελικό προορισμό την πόλη μας.

πανόραμα
ΚΡΟΑΤΙΑΣ - ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
7 ΗΜΕΡΕΣ

Ζαγκρεμπ-λιούμπλιανα-Σπηλαια ποΣτοϊνα-τεργεΣτη-κοπερ-οπατια-ριεκα-Ζανταρ- 
Σιμπενικ-τρογκιρ-Σπλιτ-ντούμπροβνικ-κοτορ-μπούτβα-τιρανα

Περιλαμβάνονται: Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
3* - 4* -  Πρόγευμα & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο 
του ξενοδοχείου - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα 
- Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται: Checkpoints 10€ - Εισιτήριο 
Εισόδου Σπήλαια Ποστόινα ενήλικας 25,8€ - παιδί 6-15 ετών 
15,5€ - Εισιτήριο Εισόδου Εθνικό Πάρκο Λίμνες Πλίτβιτσε 
ενήλικες 250ΗΚΝ περίπου 35€ - παιδί 7-18 ετών 110ΗΚΝ 
περίπου 15€ - Κρουαζιέρα Λόκρουμ 10€ - Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά - Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους - Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.
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1η ημέρα Αναχώρηση για Τρέμπινιε
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για το Τρέμπινιε 
(Βοσνία-Ερζεγοβίνη). Μετά τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Τρέμπινιε - Σπλιτ - Τρογκίρ - Νέουμ
Πρόγευμα & αναχώρηση για το μεγαλύτερο τουριστικό 
θέρετρο της Δαλματίας, το Σπλιτ. Φτάνοντας στο Σπλιτ 
θα δούμε τον λόφο Μοργιάν – σύμβολο της πόλης – θα 
απολαύσουμε την πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλης με το 
λιμάνι, την αμμώδη παραλία στο κέντρο της και τον παραλιακό 
πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το παλάτι του 
Διοκλητιανού, το οποίο ανήκει στον κατάλογο Εθνικής 
κληρονομιάς της UNESCO – αξιόλογο δείγμα της Ρωμαϊκής 
αρχιτεκτονικής στην ανατολική πλευρά της Αδριατικής 
θάλασσας. Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να θαυμάσουμε 
τον Καθεδρικό Ναό, το Γοτθικό Δημαρχείο, τον αναγεννησιακό 
Πύργο του Ρολογιού. Στην συνέχεια αναχώρηση για το 
μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί) που έχει χαρακτηρισθεί από 
την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό 
θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και 
ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια 
ιστορία και θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας 
και ένας δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με άριστη 
τουριστική υποδομή. Έπειτα αναχώρηση για το Νέουμ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Νέουμ-Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση Πόλης)-Τρέμπινιε
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγηση στην πόλη του 
Ντουμπρόβνικ, που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 
χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα 
τείχη του. Βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO και 
χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα 
στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, 
όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου 
Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, 
η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι 
με την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο 
της πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε 
θα παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη 
μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. 
Ελεύθερος χρόνος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Τρέμπινιε - Μόσταρ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για 
το Μόσταρ, την πέμπτη σε μέγεθος πόλη της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Το όνομα της 
πόλης οφείλεται στο κεντρικό αξιοθέατο της πόλης, τη γέφυρα 
Στάρι Μοστ (Παλαιά Γέφυρα), που είχε χτιστεί επί οθωμανικής 
κυριαρχίας, καταστράφηκε στον πόλεμο της Βοσνίας από τους 
Κροάτες και ξαναχτίστηκε με βάση το αρχικό σχέδιο. Από το 
2005 η γέφυρα αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO.

5η ημέρα Τρέμπινιε - Κότορ - Μπούτβα
Πρόγευμα & αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε 
από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. 
Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της 
Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν 
συμβάλει στην ανακήρυξή του ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Θα περιηγηθούμε 
στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου 
αιώνα, καθώς και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Έπειτα 
αναχώρηση για την Μπούτβα. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση 
της από την μαρίνα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή 
γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς Πόλης και από 
εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος 
περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των 
βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη 
που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς 
Πόλης, πάνω στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Στην συνέχεια 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Τρέμπινιε - Τίρανα - Επιστροφή
Πρόγευμα & αναχώρηση για την πρωτεύουσα της γειτονικής 
μας χώρας, τα Τίρανα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε τα πιο σημαντικά της αξιοθέατα. Το κομβικό σημείο 
της πόλης είναι η πλατεία Σκεντέρμπεη και η πλατεία της 
Μητέρας Τερέζας. Θα κάνουμε μία βόλτα με το λεωφορείο 
όπου θα δούμε τις κεντρικές πλατείες της πρωτεύουσας, τα 
υπουργεία, το Εθνικό – Ιστορικό Μουσείο, την Όπερα, το τζαμί 
του Ethern Bey που χτίστηκε το 1789, καθώς και τον πύργο 
του ρολογιού που χτίστηκε το 1830. Στη μέση της πλατείας 
δεσπόζει το άγαλμα του Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρμπεη 
(εθνικός Ήρωας) καβάλα στ’ άλογο και γύρω κυβερνητικά 
κτίρια. Τελειώνοντας θα δούμε την πρωθυπουργική κατοικία, 
την Ακαδημία καλών τεχνών, το Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια 
αναχώρηση. Με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ 
στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται:
Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως 
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο - Πρόγευμα 
σε μπουφέ & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο 
του ξενοδοχείου - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & 
εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα - Έλληνας 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Επίσημος 
ξεναγός κατά τη ξενάγησή μας στο Ντουμπρόβνικ - 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Checkpoints 10€ ανά άτομο - Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά - Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα 
& αρχαιολογικούς χώρους - Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
6 ΗΜΕΡΕΣ
τρεμπινιε-Σπλιτ-τρογκιρ-νεούμ-ντούμπροβνικ-μοΣταρ-κοτορ-μπούτβα
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1η ημέρα: Αναχώρηση για Τρέμπινιε
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για το Τρέμπινιε. Μετά 
τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Τρέμπινιε - Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για 
το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην 
πόλη, που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, 
περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα 
τείχη του. Βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO και 
χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα 
στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, 
όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου 
Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, 
η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με 
την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της 
πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα 
παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή 
κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Χρόνος 
ελεύθερος και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Τρέμπινιε - Κότορ - Μπούτβα
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το 
μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος 
το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της 
Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και 
το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική 
της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
UNESCO. Θα περιηγηθούμε στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου. Έπειτα αναχώρηση για την Μπούτβα. 
Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση της από την μαρίνα όπου 
είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται 
βόρεια της Παλαιάς Πόλης και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα 
Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα 
περάσουμε την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών 
για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 
15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα 
ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Στην συνέχεια επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Τρέμπινιε - Μόσταρ- Σεράγεβο
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το 
Μόσταρ (παλιά γέφυρα - stari most). Είναι η βασίλισσα του 
Νερετβα, κτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, ενώ 
συνιστά πόλη μαρτυρική ανά τους αιώνες με σύμβολά της τη 
Νέα Γέφυρα και τους Πύργους. Έχει, επίσης, χαρακτηριστεί 
από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Αφού περιηγηθούμε στην πόλη, συνεχίζουμε 
το Βαλκανικό οδοιπορικό μας στην πρωτεύουσα της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης, στο Σεράγεβο, μια από τις πλέον μαρτυρικές 
πόλεις των τελευταίων χρόνων. Από τους προϊστορικούς 
χρόνους πρωτοκατοικήθηκε από Ιλλυρικές φυλές, κτισμένο 
ανάμεσα στα βουνά, οργανώθηκε όμως σαν πόλη κατά την 
Οθωμανική αυτοκρατορία τον 15ο αιώνα. Θα κάνουμε έναν 
περίπατο στην παλιά πόλη με τα 86 τζαμιά. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: Σεράγεβο (Περιήγηση Πόλης) - Επιστροφή
Μετά το πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου θα 
ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας στο Σεράγεβο και 
θα ξεκινήσουμε για το ταξίδι της επιστροφής. Μετά τις 
απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας 
γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται:
Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο - Πρόγευμα σε 
μπουφέ & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με 
πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα - Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Επίσημος ξεναγός κατά τη ξενάγησή μας στο 
Ντουμπρόβνικ - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Δεν Περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται - Checkpoints 10€ ανά άτομο

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
κοτορ-μπούτβα-μοΣταρ-Σαραγεβο
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ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ τΣετινιε-ντούμπροβνικ-κοτορ-μπούτβα 4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα
Αναχώρηση για Τσέτινιε (Cetinje)

Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για το Τρέμπινε. 
Μετά τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στο Τρέμπινιε, πόλη 
της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη.

2η ημέρα
Τσέτινιε - Ντουμπρόβνικ

Ξενάγηση Πόλης
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για 
το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην 
πόλη, που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, 
περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα 
τείχη του. Βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO και 
χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα 
στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, 
όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου 
Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, 
η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με 
την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της 
πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα 
παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή 
κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Χρόνος 
ελεύθερος και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα
Τσέτινιε - Κότορ - Μπούτβα
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ 
που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη 
Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος του Κότορ, 
που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική 
της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Θα περιηγηθούμε 
στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς 
και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Έπειτα αναχώρηση για την Μπούτβα. 
Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση της από την μαρίνα όπου είναι αραγμένα 
πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς Πόλης και 
από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. 
Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για 
να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο 
τμήμα της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Στην 
συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα
Τσέτινιε - Ποντγκόριτσα - Τίρανα 

Περιήγηση Πόλης - Επιστροφή
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για 
την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, την Ποντγκόριτσα. 
Περιήγηση και χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζουμε για τη 
πρωτεύουσα της γειτονικής μας χώρας, τα Τίρανα, όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα πιο σημαντικά της 
αξιοθέατα. Το κομβικό σημείο της πόλης είναι η πλατεία 
Σκεντέρμπεη και η πλατεία της Μητέρας Τερέζας. Θα 
κάνουμε μία βόλτα με το λεωφορείο όπου θα δούμε τις 
κεντρικές πλατείες της πρωτεύουσας, τα υπουργεία, 
το Εθνικό –Ιστορικό Μουσείο, την Όπερα, το τζαμί του 
Ethern Bey που χτίστηκε το 1789, καθώς και τον πύργο 
του ρολογιού που χτίστηκε το 1830. Στη μέση της 
πλατείας δεσπόζει το άγαλμα του Γεωργίου Καστριώτη 
Σκεντέρμπεη (εθνικός Ήρωας) καβάλα στ’ άλογο και 
γύρω κυβερνητικά κτίρια. Τελειώνοντας θα δούμε την 
πρωθυπουργική κατοικία, την Ακαδημία καλών τεχνών, 
το Πανεπιστήμιο. Με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά 
το βράδυ στην πόλη μας.
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1η ημέρα Αναχώρηση για Βελιγράδι (Περιήγηση Πόλης)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για σύνορα Ευζώνων. Περνώντας 
περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. 
Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στη Σερβία. Άφιξη 
στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Θα δούμε τα κατεστραμμένα 
ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, το 
κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το 
Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα Βελιγράδι - Ζάγκρεμπ
Πρόγευμα & αναχωρούμε για το Ζάγκρεμπ. Με την άφιξή μας 
ξεκινάμε την περιήγηση μας στο Ζάγκρεμπ το οποίο αποτελείται 
από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και Γκόρντι 
Γκραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλνι 
Γκραντ (“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες 
άλλα και βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης αποτελούν 
το Αρχαιολογικό Μουσείο Ζάγκρεμπ, το Κροατικό Μουσείο 
Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο Μίμαρα, το Εθνικό Θέατρο και η 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Ζάγκρεμπ - Τεργέστη - Κόπερ - Πορτορόζ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Τεργέστη. Άφιξη και η 
περιήγησή μας αρχίζει με την Αρχόντισσα της Αδριατικής αλλά 
και το πρώτο μεγάλο λιμάνι της Ιταλίας, ένα ολοζώντανο μνημείο 
νεότερης ιστορίας και επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων. Θα 
δούμε την ελληνική εκκλησία της Τεργέστης, τον Άγιο Νικόλαο, 
το ονομαζόμενο Canal Grande, το ναός του Αγίου Αντωνίου, 
τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Τριάδος. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για το Κόπερ της Σλοβενίας, την πόλη 
καταγωγής του Ιωάννη Καποδίστρια. Το Κόπερ είναι το μοναδικό 
λιμάνι της Σλοβενίας. Εκτός από το λιμάνι σημαντικό είναι και 
το πανεπιστήμιο που διαθέτει η πόλη. Ελεύθερος χρόνος και 
συνεχίζουμε με επίσκεψη στο γραφικό Πορτορόζ που είναι το 
«Καμάρι της Σλοβενίας», Τα στενά σοκάκια του δημιουργούν 
ένα μικρό λαβύρινθο. Περπατήστε ανάμεσα στα σοκάκια και 
ανακαλύψτε μικρά μαγαζάκια, ωραία πλακόστρωτα και εκκλησίες. 
Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα Ζάγκρεμπ – Σπήλαϊα Ποστόϊνα – Λίμνη 
Μπλέντ – Λιουμπλιάνα
Πρόγευμα & αναχώρηση για τα σπήλαια Ποστόινα. Θα 
επισκεφθούμε τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, που 
θεωρούνται δεύτερα σε μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με ειδικό 
τρενάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου 

και απολαμβάνουμε το μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό 
διάκοσμο, από σταλακτίτες και σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων 
και αποχρώσεων. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Μπλεντ. Βρίσκεται 
στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων και είναι ένα από τα 
ομορφότερα μέρη της περιοχής. Θα επισκεφθούμε το φημισμένο 
κάστρο του Μπλεντ όπου από ψηλά θα έχουμε μια πανοραμική 
και εντυπωσιακή εικόνα της λίμνης. Στο νησάκι, που είναι το 
μοναδικό της Σλοβενίας, βρίσκεται μία παλιά μπαρόκ εκκλησία. 
Συνεχίζουμε για τη Λιουμπλιάνα. η πόλη που είναι χτισμένη 
στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την 
Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. θα δούμε το 
παλαιό Δημαρχείο και τον Καθεδρικό Ναό που δεσπόζουν την 
πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

6 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται:
Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας - όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο - Πρόγευμα & ένα 
δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα -  Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής - Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Εισιτήριο Εισόδου Σπήλαια Ποστόινα ενήλικας 25,8€ - παιδί 6-15 ετών 15,5€ - Εισιτήριο Εισόδου Κάστρο Μπλεντ ενήλικας 
11€ - παιδί έως 14 ετών 5€ - Εισιτήριο Εισόδου Εθνικό Πάρκο Λίμνες Πλίτβιτσε ενήλικες 250ΗΚΝ περίπου 35€ - παιδί 7-18 ετών 
110ΗΚΝ περίπου 15€ - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους - Οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΕΡΒΙΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑΣ-ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ 
λιμνεΣ πλιτβιτΣε

5η ημέρα Ζάγκρεμπ – Λίμνες Πλίτβιτσε
Πρόγευμα & αναχωρούμε για τις Λίμνες Πλίτβιτσε, που είναι στην 
κυριολεξία ένα θαύμα της φύσης, ένας τόπος τέτοιας απερίγραπτης 
ομορφιάς, ώστε ανακηρύχθηκε το 1979 από την UNESCO μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι 
ιδιαίτερα γνωστός για τους πολλούς μικρούς και μεγάλους 
εντυπωσιακούς υδάτινους καταρράκτες που δημιουργούν 
πέφτοντας 16 μεγάλες και πολλές μικρότερες, γαλαζοπράσινες, 
πεντακάθαρες λίμνες, μέσα στις οποίες κολυμπούν ψάρια και 
φυτρώνουν νούφαρα και ορχιδέες. Χρόνος ελεύθερος για να 
απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας.

6η ημέρα Ζάγκρεμπ - Επιστροφή
Πρόγευμα. Επιστροφή στη πόλη μας μέσω διέλευσης των 
συνόρων και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις.
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1η μέρα Αναχώρηση για  Βελιγράδι
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση για 
το Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας 
προτείνουμε το μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, 
όπου θα βρείτε πολλά και όμορφα καταστήματα για πιθανές 
σας αγορές.

2n μέρα Βελιγράδι (Ξενάγηση πόλης) – προαιρετική 
βραδινή βόλτα & κρουαζιέρα 
Πρόγευμα & ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι, το οποίο 
είναι μια πόλη με πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει τη δική της 
μεγάλη ιστορία, την οποία θα ακούσουμε από τον ξεναγό μας. 
Θα δούμε τα κατεστραμμένα ακόμη κτίρια από τον πόλεμο 
των Νατοϊκών δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυρη αλλά 
περήφανη Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι της κράτησαν 78 
ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό 
και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης 
και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε 
να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν 
αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο 
μαζί με τους συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι 
έστησαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη θέση. 
απέναντι από το πάρκο του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το 
δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την 
προαιρετική βραδινή έξοδο στο Νυχτερινό Βελιγράδι και 
την μίνι Κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη. 
Στην πανοραμική μας ξενάγηση θα θαυμάσουμε φωτισμένα 
τα βασικά αξιοθέατα της πόλης και βεβαίως το μοναδικό 
κάστρο αυτής. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε στα ειδικά 
ποταμόπλοια για μια μίνι κρουαζιέρα, όπου θα δούμε την πόλη 
από μια άλλη οπτική γωνία. Η κρουαζιέρα θα καταλήξει στο 
Ζεμουν (παλιά περιοχή του Βελιγραδίου), όπου μπορείτε να 
δοκιμάσετε την τύχη σας στο Νέο Καζίνο της πόλης. Όσοι δεν 
αισθάνονται τυχεροί μπορούν να περιπλανηθούν στα πολύ 
καλά εστιατόρια και μπαρ της περιοχής αυτής. 

3η μέρα : Βελιγράδι -  Νόβισαντ - Φρούσκα Γκόρα
Μετά το πρόγευμα μας, αναχώρηση για την πόλη του 
Νόβισαντ. Σε απόσταση περίπου 90 χμ. και διασχίζοντας τον 
μεγάλο ποταμό Δούναβη, φτάνουμε στην πανέμορφη πόλη και 
πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα το Νόβισαντ. Θα επισκεφθούμε 

το μοναστήρι Κρουσεντολ (16ος αιών.) στη Φρούσκα Γκόρα 
και το Σρέμσκι Καρλόβτσι (Sremski Karlovci). Περιήγηση στην 
πόλη και μετά χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Περιλαμβάνονται:
Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας - όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο.
Πρόγευμα & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Επίσημος ξεναγός κατά τη ξενάγησή μας στο Βελιγράδι.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν Περιλαμβάνονται:
Βραδινή Βόλτα & κρουαζιέρα 10€ ανά άτομο
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΝΙΣ 
4 ΗΜΕΡΕΣ

BELGRADE

BULGARIA

BOSNIA & 
HERZEGOVINA

NOVI SAD

NIS

4η μέρα : Βελιγράδι - Νις - Επιστροφή 
Πρόγευμα & αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, όπου 
γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση στην 
πόλη και συνεχίζουμε για τα σύνορα Ευζώνων με καθοδόν 
στάσεις, άφιξη στην πόλη μας. 
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1η μέρα : Αναχώρηση για  Ζλάτιμπορ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για σύνορα Ευζώνων, Νις και 
συνεχίζουμε για το Ζλάτιμπορ. Στα ελληνικά σημαίνει «χρυσό 
πεύκο». Το Ζλάτιμπορ είναι ένα πανέμορφο τουριστικό θέρετρο 
στο βουνό με ήπιο κλίμα, ποτάμια, πεδιάδες, λίμνες, πλατείες, 
μαγαζιά, εκκλησία και εξαιρετική υποδομή. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις καθ́  οδόν και διελεύσεις συνόρων, άφιξη το 
απόγευμα. Tακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η μέρα : Ζλάτιμπορ - Τραίνο «Τσίρα» - Ξύλινη πόλη 
«Ντρένγκραντ» του Εμίρ Κουστουρίτσα
Πρόγευμα & αναχώρηση για να πάρουμε το δημοφιλή τραίνο 
«Τσίρα» με την ατμομηχανή από τη Μόκρα Γκόρα. Στη δεύτερη 
δεκαετία του 20ου αιώνα το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών 
και Σλοβένων συνέχισε το χτίσιμο του σιδηροδρόμου και με 
θαυματουργό και μηχανολογικά μοναδικό τρόπο κατάφεραν να 
νικήσουν την ανηφόρα κάνοντας την διαδρομή να μοιάζει σαν 
το νούμερο οκτώ μέσα από τη φύση που παίζει με χρώματα 
και σχήματα δημιουργώντας εικόνες εξαιρετικής ομορφιάς. 
Θα περάσουμε γέφυρες και σήραγγες ακούγοντας απίστευτες 
ιστορίες, προφητείες και μύθους για την γύρο περιοχή και ιδιαίτερα 
για τη «στροφή του Σάργκαν» που για λίγα μόνο χιλιόμετρα 
έπρεπε να νικηθεί μεγάλη διαφορά ύψους με την κατασκευή 
αυτής της γραμμής. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την ξύλινη 
πόλη Ντρένγκραντ, ένα μικρό παραμυθένιο χωριό φτιαγμένο από 
τη φαντασία του διάσημου σκηνοθέτη Έμιρ Κούστουριτσα μέσα 
στην όμορφη και άθικτη φύση της Μόκρα Γκόρα όπου θα δούμε 
διάφορα αρχιτεκτονήματα όπως την εκκλησία, το ξενοδοχείο, το 
εστιατόριο, το ζαχαροπλαστείο,  το βιβλιοπωλείο το σινεμά κ.α. 
και θα απολαύσουμε τα παραδοσιακά σπεσιαλιτέ φτιαγμένα από 
βιολογικά υλικά. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Χρόνος ελεύθερος. 

3n ημέρα Ζλάτιμπορ – Βελιγράδι
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Βελιγράδι που  είναι μια πόλη με 
πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει τη δική της μεγάλη ιστορία, την οποία 
θα ακούσουμε από τον ξεναγό μας. Θα δούμε τα κατεστραμμένα 
ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, απέναντι 
στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι 
της κράτησαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, το κρατικό Θέατρο, 
το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της 
πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε να 
επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο 
τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους 

συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο 
με την προτομή του σε περίοπτη θέση. απέναντι από το πάρκο του 
Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε 
την προαιρετική βραδινή έξοδο στο Νυχτερινό Βελιγράδι και την 
μίνι Κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη. 

Περιλαμβάνονται:
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας - όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο.
Πρόγευμα & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. - Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. - Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. - Επίσημος ξεναγός κατά τη ξενάγησή μας στο Βελιγράδι. - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Δεν Περιλαμβάνονται:
Βραδινή Βόλτα & κρουαζιέρα 10€ ανά άτομο - Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά - Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους - Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

5 ΗΜΕΡΕΣ

ζΛΑΤΙΜΠΟΡ «Το χρυσό βουνό της Σερβίας» 
& ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

4η μέρα Βελιγράδι – Νόβισαντ – Φρούσκα Γκόρα
Μετά το πρόγευμά μας, αναχώρηση για την πόλη του Νόβισαντ. 
Σε απόσταση περίπου 90 χμ. και διασχίζοντας τον μεγάλο ποταμό 
Δούναβη, φτάνουμε στην πανέμορφη πόλη και πρωτεύουσα 
της Βοϊβοντίνα το Νόβισαντ. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
Κρουσεντολ (16ος αιών.) στη Φρούσκα Γκόρα και το Σρέμσκι 
Καρλόβτσι (Sremski Karlovci). Περιήγηση στην πόλη και μετά 
χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Βελιγράδι. 

5η  μέρα Βελιγράδι -  Νις - Επιστροφή  
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, όπου 
γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση στην 
πόλη και συνεχίζουμε για τα σύνορα Ευζώνων με καθοδόν 
στάσεις, άφιξη στην Θεσσαλονίκη.

BELGRADE

BULGARIA

BOSNIA & 
HERZEGOVINA

NOVI SAD

NIS
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1η μέρα Αναχώρηση για Σόφια – Βουκουρέστι
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση 
για τα σύνορα Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων, και 
συνεχίζουμε για Λόβετς, Ρούσε, άφιξη το βράδυ στο 
Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα Βουκουρέστι (ξενάγηση πόλης) – Παλάτι της Βουλής 
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας. Θα 
θαυμάσουμε το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβώ, «ναό της 
μουσικής» το Ατενέουμ Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό 
οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το 
Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας το παλάτι του βασιλιά 
Κάρολου Α’ που σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το 
κτήριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, 
το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης 
(Cercul National Militar) και το τελευταίο «απόκτημα», πριν 
από την πτώση της δικτατορίας, το φαραωνικών διαστάσεων 
προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού 
που σήμερα ονομάζεται Παλάτι της Βουλής, το 2ο μεγαλύτερο 
κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο. Επίσης θα γνωρίσουμε 
την Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική εκκλησία και το 
Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του Πανεπιστημίου. 
Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στη 
φημισμένη οδό Λιπσκάνη και στον αρχαιολογικό χώρο της 
λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η προτομή 
του Βλαντ Τσέπες, του γνωστότερου. Μην παραλείψετε να 
επισκεφτείτε τον Ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως. Επίσης 
μπορείτε να επισκεφτείτε το εκπληκτικό καφέ μπαρ – 
εστιατόριο Caru’ cu Bere που προσφέρει από το 1879 γευστικά 
πιάτα και μπύρα που παρασκευάζεται σύμφωνα με τη μοναδική 
πρωτότυπη συνταγή του 1879. 

3η μέρα Βουκουρέστι – Σινάια – Πύργος του Δράκουλα 
(Καρπάθια) – Μπράσοφ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα 
φτάνουμε στην Σινάια, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου 
θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά 
Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα 
δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάια, το 1ο κτίριο που 
κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης και 
έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον 
Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος 
κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις 

οθωμανικές επιθέσεις. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Μπρασόφ, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

4η μέρα Μπρασόφ – Σιγκισοάρα – Σιμπίου 
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στο Μπρασόφ, όπου 
θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού 
ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη Σιγκισοάρα 
γενέτειρα του Βλατ Τέπες, του Περίφημου Δράκουλα των 
Καρπαθίων. Συνεχίζουμε για το Σιμπίου που διετέλεσε 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2007 και έχει 
ανακηρυχθεί διατηρητέα πόλη της UNESCO. Θα περιηγηθούμε 
στην πόλη και θα δούμε τη Μητρόπολη που είναι κτισμένη στα 
θεμέλια της Βυζαντινής Αγίας Σοφίας, την πλατεία Χουέτ με 
την Ευαγγελική Εκκλησία που είναι περιτριγυρισμένη με πέντε 
πύργους και το Δημαρχείο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ χρόνος ελεύθερος για περιήγηση της πόλης 

5η μέρα Σιμπίου – Τιμισοάρα - Βελιγράδι
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για Βελιγράδι. Στην διαδρομή 
μας θα συναντήσουμε την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της 
Ρουμανίας, τη γραφική Τιμισοάρα που έχει το παρατσούκλι 
«Μικρή Βιέννη». Πράγματι, οι αυστριακές επιρροές είναι 
εμφανείς στην αρχιτεκτονική, το φαγητό και τον πολιτισμό. 
Πρόκειται για μία πόλη που αξίζει να την περπατήσουμε, 
χωρισμένη σε τετράγωνα που κρύβουν αρχιτεκτονικά 
διαμάντια. Το κέντρο είναι όλο πεζοδρομημένο. Σημαντικά 
αξιοθέατα είναι ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός, η πλατεία 
Ουνίριι, το πολύχρωμο κτήριο και το πάρκο των Ρόδων. 
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για Βελιγράδι. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Για το  βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο 
μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα  

6η μέρα Βελιγράδι (περιήγηση πόλης) - Επιστροφή  
Πρόγευμα & σύντομη περιήγηση στο Βελιγράδι. Θα δούμε 
τα κατεστραμμένα κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών 
δυνάμεων,  το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό 
μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης την εκκλησία 
του Αγίου Σάββα και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα 
παραλείψουμε να το κάστρο Καλεμέγκνταν όπου απέναντι 
βρίσκεται η φυλακή που οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο τον 
ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους 
συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν 
μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη θέση. Μετά την 
περιήγηση μας αναχώρηση με τις απαραίτητες στάσεις για τη 
πόλη μας.      

Περιλαμβάνονται:
Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής 
σας - όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο.
Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
6 ΗΜΕΡΕΣ

BUCHAREST

SIBIU

BRASOV

BEOGRAD
SINAIA

TIMISOARA
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1η Μέρα Αναχώρηση για Βουκουρέστι
Συγκέντρωση νωρίς πρωί & αναχώρηση για τα σύνορα 
Προμαχώνα. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Περνώντας τη Γέφυρα της Φιλίας 
πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. 

2η Μέρα Βουκουρέστι (ξενάγηση πόλης) & «Σπίτι του Λαού»
Πρόγευμα & ξεκινάμε τη ξενάγησή μας. Θα θαυμάσουμε το 
ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβώ, «ναό της μουσικής» το Ατενέουμ 
Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού 
παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της 
Ρουμανίας το παλάτι του βασιλιά Κάρολου του 1ου που σήμερα 
στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία 
της Επανάστασης του 1989 και το κτήριο που στέγαζε τα γραφεία 
του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα 
της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar) και το 
τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της δικτατορίας, το 
φαραωνικών διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο 
τίτλο «Σπίτι του Λαού» που σήμερα ονομάζεται Παλάτι του 
κοινοβουλίου, το 2ο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το 
Πεντάγωνο. Επίσης θα γνωρίσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, την 
πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο 
του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης, στη φημισμένη οδό Λιπσκάνι και στον αρχαιολογικό 
χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η 
προτομή του Βλαντ Τσέπες. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον 
Ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως. 

3η Μέρα Βουκουρέστι - Σινάια - Μπραν (Πύργος 
Δράκουλα) - Μπρασόφ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού 
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην 
Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε 
το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 
1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν 
το Μοναστήρι της Σινάια, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από 
την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το 
Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο 
του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό 
φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια 
περιήγηση στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη 
Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι αργά 
το απόγευμα.

4η Μέρα Βουκουρέστι – Μουσείο Χωριού - Παλάτι 
(Οικία) Νικολάε Τσαουσέσκου 
Πρόγευμα & επίσκεψη στο «μουσείο του χωριού», που είναι 
μοναδικό στο είδος του. Εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες 
τις περιοχές της Ρουμανίας έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται 
σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει μια 
πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, από τα 
Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Έπειτα θα 
επισκεφτούμε το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. 
Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες 
και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Χρόνος ελεύθερος στο 
ιστορικό κέντρο με τους μεγάλους πεζόδρομους για αγορές στα 
καταστήματα.  

Περιλαμβάνονται:
Τρεις (3) ή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Πρόγευμα ή ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο στο χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά) ανάλογα με την επιλογή του ξενοδοχείου.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους, Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται

4,5 ΗΜΕΡΕΣ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

BUCHAREST

SOFIA

BRASOV
SINAIA

5η Μέρα Βουκουρέστι - Σόφια (περιήγηση πόλης) - 
Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση το πρωί για Σόφια όπου θα ακολουθήσει 
περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε τη 
Βυζαντική Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία, 
τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκυ, τη Βουλή και την 
Πανεπιστημιούπολη. Συνεχίζουμε για σύνορα Προμαχώνα, άφιξη 
στην πόλη μας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η 
μέρα του προγράμματος.
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1η μέρα : Θεσσαλονίκη – Βουκουρέστι  
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διασχίζοντας μια όμορφη φυσική 
διαδρομή στις ήπιες πλαγιές , συνεχίσουμε τη διαδρομή μας 
για τη Ρουμανία  και θα φτάσουμε στο Βουκουρέστι . Άφιξη 
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας.  Δείπνο.  

2η μέρα: Βουκουρέστι  
Πρόγευμα. Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης που ονομάζεται 
και ¨Παρίσι των Βαλκανίων .̈ Θα δούμε την Αψίδα του 
Θριάμβου,  το σπίτι του λαού και Παλάτι της Βουλής(παλάτι 
του Τσαουσέσκου το μεγαλύτερο κτίριο της Ευρώπης), την 
Στρατιωτική ακαδημία με την ανάγλυφη ιστορία της Ρουμανίας, 
το πρώτο  Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, (κτίριο του 19ου 
αιώνα), την Ελληνική Εκκλησία, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο 
της Ρουμανίας, την Ρωμαϊκή πλατεία, το Μέγαρο  του  
Πρωθυπουργού, το Προεδρικό Μέγαρο, την όπερα ΜΟΥΣΙΚΗΣ, 
το Εθνικό  Θέατρο, και άλλα αξιοθέατα που εντυπωσιάζουν. 
Συνεχίζουμε με τη επίσκεψη στο “ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ“ , 
μία μοναδική γεωγραφική Εθνολογική-λαογραφική έκθεση 
της Ρουμάνικης ζωής, με τα 300 περίπου ξύλινα σπιτάκια και 
αγροικίες σε φυσικό μέγεθος που συγκεντρώθηκαν εκεί το 
1936. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση .  

3η μέρα: Βουκουρέστι - Οδησσός
Πρόγευμα & στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την 
Οδησσό. Μετά τη διέλευση των συνόρων Ρουμανίας – 
Μολδαβίας -Ουκρανίας φθάνουμε σ το μεγάλο, ιστορικό 
λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα . Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη, με τη βοήθεια του αρχηγού μας  όπου θα 
περιπλανηθούμε στην περίφημη French Boulevard. Δείπνο.  
 
4η  μέρα: Οδησσός – ξενάγηση πόλης 
Πρόγευμα & αναχώρηση για ξενάγηση της πόλης όπου 
θα δούμε μεταξύ άλλων το κτίριο της Όπερας, το μνημείο 
Πούσκιν, τα Σκαλιά Ποτέμκιν, το σπίτι της Φιλικής Εταιρίας 
και την Παλιά Πόλη. Τα εντυπωσιακά κτίρια σχεδιάστηκαν 
από μεγάλους αρχιτέκτονες που εργάστηκαν πριν σε μεγάλα 
αστικά κέντρα όπως η Βιέννη, η Βουδαπέστη και η Δρέσδη. 
Η ακμάζουσα αστική τάξη του 18ου και 19ου αιώνα φρόντισε 
να δώσει την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια στο μεγάλο λιμάνι 
της Μαύρης θάλασσας. Στην εικόνα της πόλης συνέβαλε 
ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας και η πολυεθνικότητα του 

πληθυσμού που διατηρείται μέχρι σήμερα. Επίσκεψη του 
μουσείου λογοτεχνίας της πόλης και ελεύθερος χρόνος στο 
ιστορικό κέντρο της. Δείπνο.  

5η μέρα : Οδησσός 
Πρόγευμα. Η γνωριμία μας με την παραθαλάσσια περιοχή και το 
λιμάνι της Οδησσού, όπου θα δούμε το μνημείο του «Χρυσού 
Παιδιού», την εκκλησία του Αγ. Νικολάου και το θέρετρο 
Αρκαδία. Συνεχίζουμε με το Αρχαιολογικό Μουσείο το οποίο 
ιδρύθηκε το 1875 και ήταν το πρώτο μουσείο του είδους του 
σε ολόκληρη την πρώην Ρώσικη Αυτοκρατορία. Η περιήγηση 
θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στις κατακόμβες οι οποίες είναι 
τεχνητοί υπόγειοι λαβύρινθοι που δημιουργήθηκαν από τους 
πρώτους ιδρυτές της Οδησσού περίπου πριν από δύο αιώνες 
και με την πανοραμική 

6η μέρα: Οδησσός –  Κωστάντζα - Βάρνα  
Πρόγευμα & αναχώρηση για τη Βάρνα. Διερχόμενοι από τα 
σύνορα Ουκρανίας Ρουμανίας  θα επισκεφτούμε την Κωστάντζα 
και θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας για το μεγαλύτερο λιμάνι 
και την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια 
του αρχηγού μας.  Δείπνο, διανυκτέρευση .  
 
7η μέρα : Βάρνα – Μεσήμβρια  - Θεσσαλονίκη 
Πρόγευμα & θα ξεκινούμε με σύντομη  περιήγηση της Βάρνας. 
Στην περιήγηση μας, ενδεικτικά, θα δούμε τη Μητρόπολη και 
τον πανέμορφο πεζόδρομό με την όπερα και τα πάρα πολλά 
μαγαζιά. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Μεσήμβρια 
(Νεσέμπαρ) το Μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας που 
βρίσκεται σε μια βραχώδη χερσόνησο, παλιότερα νησί, που 
ενώνεται με μια λωρίδα γης με τη στεριά. Τα αρχαιολογικά 
ερείπια της πόλης χρονολογούνται κυρίως από την Ελληνιστική 
περίοδο και περιλαμβάνουν την ακρόπολη, έναν ναό του 
Απόλλωνα, την αρχαία αγορά και ένα τμήμα των αρχαίων 
θρακικών τειχών. Συνεχίζοντας μέσω Σόφιας και Προμαχώνα 
επιστρέφουμε στην πόλη μας αργά το βράδυ. 

Σημαντική Σημείωση: 
Για το συγκεκριμένο ταξίδι είναι απαραίτητο διαβατήριο με 
ισχύ τουλάχιστον ακόμη έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως 
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο στο χώρο 
του ξενοδοχείου καθημερινά). Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΟΔΗΣΣΟΣ
7 ΗΜΕΡΕΣ

BUCHAREST
CONSTATA

VARNA

ODESSA
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ODESSA

1η μέρα  Αναχώρηση για Φιλιππούπολη - Αρχαία 
Μεσημβρία  
Συγκέντρωση νωρίς πρωί & αναχώρηση για Προμαχώνα. Μετά 
από μια όμορφη διαδρομή, θα φτάσουμε και θα περιηγηθούμε στη 
Φιλιππούπολη που έκτισε ο Βασιλιάς Φίλιππος Β .́ Στην περιήγηση 
μας θα δούμε την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 
το σπίτι του Λαμαρτίνου, το αρχαίο θέατρο και το λαογραφικό 
μουσείο. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας και θα φτάσουμε στην 
Αρχαία Μεσημβρία (Νεσέμπερ) που βρίσκετε στις Ακτές της 
Μαύρης Θάλασσας και αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης 
θάλασσας. Η πόλη είναι προστατευόμενη από την Unesco και το 
κέντρο της πόλης διατηρεί το Βυζαντινό της χρώμα Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ, με τη βοήθεια του αρχηγού μας, θα 
περπατήσουμε στα γραφικά στενά με τα παραδοσιακά Ελληνικά 
σπίτια. 

2η μέρα Αρχαία Μεσημβρία  (Ξενάγηση) - Αγχίαλος - 
Σωζόπολη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγηση 
της πόλης. Η Αρχαία Μεσήμβρια χαρακτηρίζεται από τις πολλές 
εκκλησίες των Βυζαντινών αιώνων. Θα δούμε τις εκκλησίες 
της Αγίας Σοφίας και του Αγίου Ιωάννη, του Παντοκράτορα, 
τα μεσαιωνικά τείχη, το αρχαιολογικό μουσείο και θα κάνουμε 
περιπάτους στα όμορφα στενά με τα παραδοσιακά σπίτια με 
τις ψηλές εξώπορτες και τις πάμπολλες Βυζαντινές ορθόδοξες 
εκκλησιές. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε την Αγχίαλο (Πομόριε), 
όπου θα επισκεφτούμε το πρώην Ελληνικό μοναστήρι του Αγ. 
Γεωργίου, θα μάθουμε την ιστορία του, θα προσκυνήσουμε και 
θα κατεβούμε μέχρι την παραλία της Αγχιάλου για να γνωρίσουμε 
την πόλη. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας στη Μαύρη Θάλασσα 
θα φθάνουμε στην πιο παλιά αποικία των Ελλήνων στη Μαύρη 
Θάλασσα, την Σωζόπολη, (Αρχαία Απολλωνία). Εδώ βρίσκονται τα 
λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή που βρέθηκαν πρόσφατα 
και φυλάσσονται στην αναστηλωμένη εκκλησία των αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου. Το απόγευμα επιστροφή στη Αρχαία 
Μεσήμβρια. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο.   

3η μέρα Αρχαία Μεσημβρία - Βάρνα - Αλατζά 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την εκδρομή στην 
όμορφη πόλη της Βάρνας, την μεγαλύτερη πόλη της Μαύρης 
Θάλασσας. Θα διασχίσουμε τη Βάρνα, θαυμάζοντας τις χρυσές 
ακτές για να φτάσουμε στο μοναστήρι ΑΛΑΤΖΑ, του 5ου αιώνα 
που είναι λαξευμένο, όλο, ακόμα και τα κελιά του μέσα στον βράχο. 
Μετά την επίσκεψη και το προσκύνημα θα επιστρέψουμε και θα 

περιηγηθούμε στη Βάρνα. Θα δούμε τον Μητροπολιτικό ναό της 
Κοίμηση Της Θεοτόκου που κτίστηκε το 1866. Θα έχουμε χρόνο 
να περπατήσουμε στον πανέμορφο πεζόδρομό της πόλης,  με την 
όπερα και τα πάρα πολλά μαγαζιά. Αργότερα θα επισκεφθούμε 
το 2ο μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης 400 
στρεμμάτων, στο οποίο βρίσκεται το Ναυτικό Μουσείο με ένα 
ολόκληρο πολεμικό πλοίο, θέατρα καφετερίες, ενυδρείο και το 
μοναδικό στα Βαλκάνια “ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ’’, όπου με ένα εισιτήριο 
μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα μοναδικό πρόγραμμα 
με επιδείξεις Δελφινιών. Το απόγευμα επιστροφή στη Αρχαία 
Μεσήμβρια. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο. 

4η μέρα Αρχαία Μεσημβρία – Πύργος ( Μπουργκάς )
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Μαύρης Θάλασσας τον Πύργο (Μπουργκάς) 
πατρίδα του μεγάλου μας ποιητή Κώστα Βάρναλη. Θα δούμε 
την εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, που είναι η 
Μητρόπολη του Μπουργκάς και θα έχουμε χρόνο για βόλτα στο 
μεγάλο παραθαλάσσιο πάρκο και στον πεζόδρομό του  εμπορικού 
και ιστορικού κέντρου της πόλης. Ελεύθερος χρόνος στον 
πεζόδρομο για φαγητό και αγορές. Το απόγευμα επιστροφή στη 
Αρχαία Μεσήμβρια. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο.

5η μέρα  Αρχαία Μεσημβρία - Σόφια -  Επιστροφή
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Σόφια. Άφιξη 
και περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια. Θα 
δούμε τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά 
Μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκι, τη Βουλή και 
την Πανεπιστημιούπολη.  Μετά από τις απαραίτητες στάσεις άφιξη 
το βράδυ στην πόλη μας. 

Περιλαμβάνονται:
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* sup - όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα & δείπνο στο χώρο 
του ξενοδοχείου καθημερινά ανάλογα με την επιλογή του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν Περιλαμβάνονται:
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους, Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβάνονται

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
Φιλιππούπολη – μεΣημβρια – αγΧιαλοΣ – ΣωΖοπολη – βαρνα – αλατΖα – πύργοΣ (μπούργκαΣ) - ΣοΦια

VARNA

sozopoli
nessebar

BURGAS

SOFIA

PLOVDIV


