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Κλασικός γύρος Σικελίας

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Κατάνια – Αθήνα ME AEGEAN, Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν. Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού. Διανυκτερεύσεις σε ξενο-
δοχεία της επιλογής σας. Πρωινό  καθημερινά και ανάλογη διατροφή . Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. Φ.Π.Α.  Ασφαλιστική 
κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται:Φόροι αεροδρομίων.Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.Check points 15€

1η ημέρα > ΑΘΗΝΑ > ΚΑΤΑΝΙΑ > ΑΓΚΡΙΤΖΕΝΤΟ > ΠΑΛΕΡΜΟ(330ΧΛΜ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Κατάνια με απευθείας πτήση 
της AEGEAN AIRLINES. Άφιξη στη Κατάνια και μεταφορά στο Αγκριτζέντο (αρχαίος 
Ακράγαντας). Στο Αγκριτζέντο θα ξεναγηθούμε στον κυριότερο αρχαιολογικό χώρο 
της Σικελίας, τη κοιλάδα των Ναών ή «Valle dei Templi».  H Κοιλάδα των Ναών είναι 
ο εντυπωσιακότερος αρχαιολογικός χώρος της Σικελίας. Ανάμεσα στους δωρικούς 
ναούς που περιλαμβάνει, ο Ναός της Ομόνοιας που είναι ο καλύτερα διατηρούμε-
νος ναός της Μεγάλης Ελλάδας, αλλά και ο ναός της Ήρας, του Διός, του Ηρακλή, 
και των Κάστορα και Πολυδεύκη. Συνεχίζουμε για Παλέρμο την αρχαία Πάνορμο, το 
«λουλούδι» της Β. Σικελίας. Άφιξη μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα > ΠΑΛΕΡΜΟ > ΜΟΝΡΕΑΛΕ (10ΧΛΜ)
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την  περιήγηση τηs  πόληs, όπου  θα  δούμε  , το Καθε-
δρικό Ναό με τους τάφους των Βασιλέων. Επίσης θα δούμε στη περιήγησή μας το  
θέατρο “Μάσσιμο”, το “Παλάτσο Ρεάλε”, τη πλατεία της Πραιτώριας ή της «ντροπής» 
λόγω των γυμνών αγαλμάτων που έχει το σιντριβάνι της ,τη Μαρτοράνα και μία από 
τις πιο χαρακτηριστικές αγορές της πόλης. Το Παλέρμο, κυρίως η παλιά Πόλη, είναι 
ένα απέραντο μουσείο. Στη συνέχεια αναχώρηση  για το Μονρεάλε όπου θα δούμε 
το Ντουόμο  με τα περίφημα ψηφιδωτά του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το ιστορικό κέντρο με τα πολλά μπαράκια για να 
απολαύσετε το ποτό σας. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα > ΠΑΛΕΡΜΟ > ΚΑΦΑΛΟΥ > ΜΕΣΣΗΝΗ > ΚΑΤΑΝΙΑ (212ΧΛΜ)
Πρωινό και αναχώρηση για  την Μεσαιωνική πόλη Κεφαλού (Τσεφαλού). Στην περι-
ήγηση μας θα δούμε μεταξύ άλλων την Πιάτσα Ντουόμο με τον Καθεδρικό ναό του 
Ρογήρου του Νορμανδού με τα Βυζαντινά ψηφιδωτά και   τα μεσαιωνικά πλυντήρια. 
Η συνέχεια θα μας φέρει στην Μεσσήνη όπου τα μυθικά τέρατα καταπόντιζαν τα 
πλοία και κατέτρωγαν ναύτες και ταξιδιώτες, όπως μας αναφέρει ο Όμηρος στην « 
Οδύσσεια» του. Ακολουθεί αναχώρηση για την πανέμορφη Ταορμίνα,όπου θα επι-
σκεφθούμε το αρχαίο Ελληνικό θέατρο .  Τέλος θα καταλήξουμε στην Κατάνια. Με-
ταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.  

4η ημέρα > ΚΑΤΑΝΙΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ) > ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ) 
(67ΧΛΜ)
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας  στην ιστορική πόλη της Κατάνιας,  
χτισμένη στους πρόποδες της Αίτνας, ήταν αποικία που ιδρύθηκε από Χαλκιδείς που 

προέρχονταν από τη Νάξο της Σικελίας. Η πόλη είναι γνωστή για τον μπαρόκ ρυθμό 
των κτηρίων της και για τη μαύρη πέτρα που χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους 
από τα ηφαιστειογενή πετρώματα της Αίτνας. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη 
κατά μήκος οδού Ετνέα, θα δούμε την Πλατεία Ντουόμο με τον Καθεδρικό Ναό και 
το άγαλμα του Liotru, σύμβολο της πόλης, το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, το κτήριο της 
Όπερας, το Πανεπιστήμιο και το Ανάκτορο των Μπισκάρι. Η συνέχεια θα μας φέρει 
στις Συρακούσες όπου θα δούμε το αρχαίο θέατρο, τη στοά του Διονυσίου, το Βωμό 
του Ιέρωνα και τα Λατομεία. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο νησί της Ορτυγίας όπου 
θα δούμε την Πηγή Αρεθούσα,  τη πλατεία του Αρχιμήδη και το Ντουόμο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η  ημέρα > ΚΑΤΑΝΙΑ > ΑΙΤΝΑ > (46ΧΛΜ) ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην Κατάνια .  Εφόσον ο καιρός μας το επιτρέπει 
αναχωρούμε  για μια επίσκεψη στην επιβλητική Αίτνα το πιο ενεργό ηφαίστειο της 
Ευρώπης με ύψος 3300μ. προκαλεί στον επισκέπτη το δέος, αλλά και την περιέργεια 
να την επισκεφτεί όσο πιο κοντά γίνεται . Θα φτάσουμε μέχρι το καταφύγιο σε υψό-
μετρο 2000μ. όπου θα δούμε τους ανενεργούς κρατήρες. Στην συνέχεια μεταφορά 
στο αεροδρόμιο απ’ όπου ακολουθεί η πτήση επιστροφής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. Παρακολούθηση Αναστάσης στο Μον-
ρεάλε.

ΑΓΚΡΙΤΖΕΝΤΟ – ΠΑΛΕΡΜΟ – ΜΟΝΡΕΑΛΕ – ΚΕΦΑΛΟΥ – ΜΕΣΣΗΝΗ – ΚΑΤΑΝΙΑ – ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ  – ΑΙΤΝΑ

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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ΜΕΡΕΣ

Καθεδρικός ναός, Παλέρμο

ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (KENTΡΙΚΑ)
SMART PRICE

(Για κρατήσεις έως 
30 ημέρες πριν την 

αναχώρηση)
ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ

ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ           

ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

29/04 5
GARIBALDI 4* ΠΑΛΕΡΜΟ/ 
ΝΗ ΒΕLLINI 4* KATANIA

  550    600   480 160 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 150
A3 4056 ATH-CTA 

05:15-05:45
A3 4057 CTA-ATH 

18:40 -21:15

Κατάνια

Συρακούσες
Ακράγαντας

Τραπάνι Παλέρµο

Συρακούσες

 ΔΩΡΟ 
τα check 
points!

 BEST BUY

aπευθείας ναυλωμένη πτήση με την
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Πανόραμα Σικελίας - Nησιά Αιόλου

Περιλαμβάνονται: Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ∙ Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας ∙ Πρωινό καθημερινά ∙ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας ∙ Ξεναγήσεις- περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα ∙ Έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου ∙ Ασφάλιση αστικής ευθύνης ∙ Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, φόροι αεροδρομίων, δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, check points 15€ και οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

1η ημέρα > ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΙΑ > ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ > ΑΓΚΡΙΤΖΕΝΤΟ > ΠΑΛΕΡΜΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κατάνια. Άφιξη και αναχώρηση για τις 
Συρακούσες, την πιο αξιόλογη πόλη της «Μεγάλης Ελλάδας». Στον αρχαιολογικό 
χώρο θα δούμε το αρχαίο θέατρο, τη στοά του Διονυσίου, το Βωμό του Ιέρωνα και τα 
Λατομεία. Στην συνέχεια αναχώρηση για το Αγκριτζέντο (αρχαίος Ακράγαντας). Μετά 
από μία σύντομη γνωριμία με την πόλη, θα συνεχίσουμε για το Παλέρμο. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  
 
2η ημέρα > ΠΑΛΕΡΜΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) > ΜΟΝΡΕΑΛΕ  > ΚΕΦΑΛΟΥ > ΜΕΣΣΗΝΗ 
Πρωινό και ξεκινάμε για την ξενάγηση στην πόλη του Παλέρμου. Θα δούμε, μετα-
ξύ άλλων, τον Καθεδρικό Ναό με τους τάφους των βασιλέων, το θέατρο Μάσσιμο, 
το Παλάτσο Ρεάλε, την Πλατεία της Πραιτώριας ή της «ντροπής» λόγω των γυμνών 
αγαλμάτων που έχει το σιντριβάνι της, τη Μαρτοράνα και μία από τις χαρακτηριστι-
κές αγορές της πόλης. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για το Μονρεάλε, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε το Ντουόμο με τα περίφημα ψηφιδωτά του. Ελεύθερος 
χρόνος. Αργότερα, αναχώρηση για τη μεσαιωνική πόλη Κεφαλού (Τσεφαλού). Στην 
περιήγησή μας θα θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων, την Πιάτσα Ντουόμο με τον Καθεδρι-
κό Ναό του Ρογήρου του Νορμανδού με τα βυζαντινά ψηφιδωτά και τα μεσαιωνικά 
πλυντήρια. Συνεχίζουμε για τη Μεσσήνη, όπου τα μυθικά τέρατα καταπόντιζαν τα 
πλοία και κατέτρωγαν ναύτες και ταξιδιώτες, όπως μας αναφέρει ο Όμηρος στην 
«Οδύσσειά» του. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
  
3η ημέρα > ΜΕΣΣΗΝΗ > ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ (Προαιρετικά)
Πρωινό και αναχώρηση για το Μιλάτσο, όπου θα ξεκινήσουμε την κρουαζιέρα μας. 
Μετά την αναχώρηση κατά μήκος των ακτών του ακρωτηρίου Κάπο Μιλάτσο, άμεση 
μεταφορά στο Λίμαρο για να δείτε την Πούντα Καστάνια. Σε αυτήν την περιοχή με 
παραλίες με λευκή άμμο, μπορείτε να θαυμάσετε το πανέμορφο τοπίο και το χαρα-
κτηριστικό χρώμα της θάλασσας. Στη συνέχεια, αποβίβαση στο Λίπαρι, ως πρώτη 
στάση μας, όπου θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε το κέντρο της παλιάς πόλης, 
το αρχαιολογικό πάρκο και να κάνετε τα ψώνια σας. Αναχώρηση από το Λίπαρι, άμε-
ση μεταφορά στο νησί Βουλκάνο, τη δεύτερη στάση μας. Μεταξύ των πιο σημαντικών 
αξιοθεάτων του νησιού είναι οι μαύρες παραλίες, οι ιαματικές πηγές και τα λασπό-
λουτρα θείου. Η στάση αυτή επιτρέπει σε όσους επισκέπτες το επιθυμούν να απολαύ-

σουν το μεσημεριανό τους γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Το απόγευμα, θα κατευθυν-
θούμε προς το μυθολογικό χώρο των Αιολικών Νησιών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
 
4η ημέρα > ΜΕΣΣΗΝΗ > ΤΑΟΡΜΙΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πανέμορφη Ταορμίνα, το «διαμάντι της Σικελίας». 
Αν ο Κικέρωνας ζούσε και αντίκριζε την Ταορμίνα, σίγουρα θα αναθεωρούσε και 
δεν θα χαρακτήριζε τις Συρακούσες «την πιο όμορφη ελληνική πόλη». Η μοναδική 
πανοραμική θέα στη βραχώδη ακτογραμμή και τη θάλασσα του Ιονίου αντικρούεται 
με την εικόνα της Αίτνας. Θα επισκεφθούμε το αρχαίο ελληνικό θέατρο όπου και θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . 

5η ημέρα > ΜΕΣΣΗΝΗ > KaTaNIa > ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο της Κατάνια, απ’ 
όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής μας. Άφιξη στην πόλη μας γεμάτοι με όμορ-
φες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία εκδρομή ή 
ξενάγηση. Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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ΜΕΡΕΣ

Ταορμίνα

ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΠΙΒ.   

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ / ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

29/04 5
HOTEL CIT 4* ΠΑΛΕΡΜΟ/ VOI 
BAIA DI TINDARI 4* ΜΕΣΙΝΑ

   499   415 180 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 150 A3 4056 ATH-CTA          05:15-05:45                 
A3 4057 CTA-ATH        18:40 -21:15

Κατάνια

Μεσσήνη
Νησιά Αιόλου

Ταορµινα

Συρακούσες
Ακράγαντας

Τραπάνι
Παλέρµο

Βουλκάνο

aπευθείας ναυλωμένη πτήση με την
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Ταορμίνα

1η ημέρα > ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΙΑ > ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κατάνια. Άφιξη και ξεκινάμε για την ξενάγη-
σή μας στην πόλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το Teatro Greco/Romano και 
το Odeon, ένα εντυπωσιακό υπαίθριο θέατρο, που αν και λέγεται ελληνικό είναι ουσιαστι-
κά ρωμαϊκό. Θα δούμε ακόμη το Castello Ursino, στην piazza Federico, πολύ κοντά στον 
καθεδρικό ναό, το επιβλητικό αυτό κάστρο με τους μεγάλους κυλινδρικούς πύργους στις 
γωνίες του, την Κρήνη του ελέφαντα στο κέντρο της πλατείας του Καθεδρικού Ναού, έργο 
του Vaccarini, αγαπημένου αρχιτέκτονα της Κατάνια και σύμβολο της πόλης. Ακόμη, το 
Teatro Massimo, είναι η Όπερα της πόλης, αφιερωμένη στο συνθέτη Bellini, ο οποίος 
συνέθεσε την περίφημη Norma και την ανέβασε για πρώτη φορά σε αυτό το θέατρο. 
Τέλος, στην piazza Dante βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου η μεγαλύτερη σε όλη 
τη Σικελία. Έπειτα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα > ΚΑΤΑΝΙΑ > ΑΙΤΝΑ > ΤΑΟΡΜΙΝΑ > GIaRDINI NaXOS > ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για μία επίσκεψη στην επιβλητική Αίτνα. Το πιο ενεργό ηφαίστειο 
της Ευρώπης με ύψος 3.300 μ. προκαλεί στον επισκέπτη το δέος αλλά και την περιέργεια 
να την επισκεφτεί όσο πιο κοντά γίνεται. Εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, θα φτάσουμε μέ-
χρι το καταφύγιο σε υψόμετρο 2.000 μ. όπου θα δούμε τους ανενεργούς κρατήρες. Έπει-
τα αναχώρηση για την πανέμορφη Ταορμίνα, όπου θα επισκεφθούμε το αρχαίο ελληνικό 
θέατρο. Χρόνος ελεύθερος. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την αρχαία πόλη με το 
φυσικό λιμάνι, Τζιαρντίνι – Νάξος. Στο λιμάνι αυτό κατέφευγαν τα πλοία παρασυρόμενα 
από τα θαλάσσια ρεύματα, έχαναν το δρόμο τους και ξέφευγαν από την Καλάβρια. Στην 
συνέχεια αναχώρηση για τις Συρακούσες , την πιο αξιόλογη πόλη της «Μεγάλης Ελλά-
δας». Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το αρχαίο θέατρο, τη στοά του Διονυσίου, το 
Βωμό του Ιέρωνα και τα Λατομεία. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα > ΚΑΤΑΝΙΑ > ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ > ΠΑΛΕΡΜΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Αγκριτζέντο (αρχαίος Ακράγαντας). Πρώτος σταθμός ο 
ναός των Διόσκουρων, δεύτερος αυτός του Ολυμπίου Διός (ο οποίος δυστυχώς κατα-
στράφηκε από σεισμό) και τρίτος το ιερό του Ηρακλή -ο οποίος λατρευόταν, ως ημίθεος, 
στη Σικελία και το οποίο θεωρείται το πιο παλιό στον Ακράγαντα (του 6ου π.Χ.). Στη συνέ-
χεια, ο τεραστίων διαστάσεων ναός της Ομόνοιας (Tempio della Concordia), οποίος χάρη 
στην επιβλητικότητά του, επιλέχθηκε πριν χρόνια για το σήμα της UNESCO. Τέλος, ο ναός 
της Ήρας, χαρίζει την καλύτερη θέα στο λόφο και τη θάλασσα. Χρόνος ελεύθερος και συ-
νέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σικελίας, το Παλέρμο. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.   Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

4η ημέρα > ΠΑΛΕΡΜΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) > ΜΟΝΡΕΑΛΕ 
Πρωινό και ξεκινάμε για την ξενάγηση στην πόλη του Παλέρμου. Θα δούμε, μεταξύ άλ-
λων, τον Καθεδρικό Ναό με τους τάφους των βασιλέων, το θέατρο Μάσσιμο, το Παλάτσο 
Ρεάλε, την Πλατεία της Πραιτώριας ή της «ντροπής» λόγω των γυμνών αγαλμάτων που 
έχει το σιντριβάνι της, τη Μαρτοράνα και μία από τις χαρακτηριστικές αγορές της πόλης. 
Στη συνέχεια, αναχωρούμε για το Μονρεάλε, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσου-

με το Ντουόμο με τα περίφημα ψηφιδωτά του. Ελεύθερος χρόνος. Αργότερα, επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα > ΠΑΛΕΡΜΟ  > ΚΕΦΑΛΟΥ > ΡΗΓΙΟ > ΤΑΡΑΝΤΑΣ (περιοχή)  
Πρωινό και αναχώρηση για τη μεσαιωνική πόλη Κεφαλού (Τσεφαλού). Στην περιήγησή 
μας θα θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων, την Πιάτσα Ντουόμο με τον Καθεδρικό Ναό του Ρο-
γήρου του Νορμανδού με τα βυζαντινά ψηφιδωτά και τα μεσαιωνικά πλυντήρια. Έπειτα 
αναχώρηση για το Ρήγιο (σήμερα Ρέτζιο Ντι Καλάμπρια ). Είναι η σημαντικότερη πόλη 
της Καλαβρίας, χτισμένη στη θέση της ομώνυμης αρχαίας ελληνικής αποικίας. Αποτελεί 
έδρα της επαρχίας με πληθυσμό 186.134 κάτοικους. Στο Ρέτζιο της Καλαβρίας θα θαυ-
μάσουμε τους δύο Έλληνες πολεμιστές πού παρέδωσε στην αθανασία η σμίλη της σχολής 
του Φειδία. Στην συνέχεια αναχώρηση για τον  Τάραντα, τη μοναδική αποικία Σπαρτιατών 
στη μεγάλη Ελλάδα, όπου και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την παλιά πόλη, τον 
μοναδικό Αρχαίο Ελληνικό Ναό, την κυλιόμενη γέφυρα και το κάστρο των Ισπανών κατα-
κτητών.  Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
  
6η ημέρα > ΤΑΡΑΝΤΑΣ > Λέτσε >  ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ > Οστούνη > Αλμπερομπέλο 
> ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ   
Πρωινό και αναχώρηση για το Λέτσε. Άφιξη και  η περιήγηση μας ξεκινάει από την κε-
ντρική πλατεία της πόλης του Αγίου Ορόντζο. Θα δούμε το καλοδιατηρημένο Ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο, τη στήλη της Απίας Οδού, το Δικαστικό Μέγαρο και διασχίζοντας τον κε-
ντρικό πεζόδρομο της πόλης θα καταλήξουμε στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού όπου η 
αποθέωση του μπαρόκ είναι εμφανέστατη. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα Ελληνόφωνα 
χωριά της Απουλίας . Πρώτη στάση θα κάνουμε στο Κοριλιάνο ντ’ Οτράντο μια πόλη που 
ιδρύθηκε από τους Βυζαντινούς και αποτέλεσε μέχρι τον 17ο αιώνα προπύργιο της Ορ-
θοδοξίας. Θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα μνημεία όπως το Παλάτι Κόμι και το κάστρο 
του Κοριλιάνο με τους 4 πύργους του. Επόμενη στάση στην 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. Έπειτα 
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 αγορά-
στε τοπικά προϊόντα από τους χαμογελαστούς κατοίκους της περιοχής. Η συνέχεια θα 
μας φέρει την πόλη Ostuni που είναι χτισμένη στην κορυφή ενός λόφου .Η πόλη Ostuni 
θεωρείται ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα, και αναφέρεται συνήθως ως «Λευκή Πόλη» για 
τους λευκούς τοίχους. Τέλος αναχώρηση για το  Μπάρι  από που θα πάρουμε την πτήση 
της επιστροφής.

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλ-
λάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία εκδρομή ή ξενά-
γηση. Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

Πανόραμα Σικελίας - Ελληνόφωνα χωριά Απουλίας

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ∙ Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας ∙ Πρωινό καθημερινά ∙ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας ∙ Ξεναγήσεις- περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ∙ 
Έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου ∙ Ασφάλιση αστικής ευθύνης ∙ Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, φόροι αεροδρομίων, δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, 
check points 15€  και οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα. 
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ΜΕΡΕΣ

Kατάνια

ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ // ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

03/05 6

SHERATON  4* KATANIA/ 
ASTORIA 4* ΠΑΛΕΡΜΟ /HOTEL 4* 

TAΡΑΝΤΑ
480 400 160

ΠΡΩΙΝΟ + 4 
ΓΕΥΜΑΤΑ 150 A3 4056 ATH-CTA          05:15-05:45                 

A3 4057 BRI-ATH   22:30 -00:55#ΟRRIZONTE  4* KATANIA/ 
ASTORIA 4* ΠΑΛΕΡΜΟ /HOTEL 4* 

TAΡΑΝΤΑ
500 420 180

aπευθείας ναυλωμένη πτήση με την
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ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ   //  ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

03/05 7 HOTEL 4* 390 310 150 ΠΡΩΙΝΟ 100 A3 4056 ATH-CTA          13:00 – 13:35

1η ημέρα > ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΙΑ > ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κατάνια. Άφιξη και ξεκινάμε για την 
ξενάγησή μας στην πόλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το Teatro Greco/
Romano και το Odeon, ένα εντυπωσιακό υπαίθριο θέατρο, που αν και λέγεται ελ-
ληνικό είναι ουσιαστικά ρωμαϊκό. Θα δούμε ακόμη το Castello Ursino, στην piazza 
Federico, πολύ κοντά στον καθεδρικό ναό, το επιβλητικό αυτό κάστρο με τους με-
γάλους κυλινδρικούς πύργους στις γωνίες του, την Κρήνη του ελέφαντα στο κέντρο 
της πλατείας του Καθεδρικού Ναού, έργο του Vaccarini, αγαπημένου αρχιτέκτονα 
της Κατάνια και σύμβολο της πόλης. Ακόμη, το Teatro Massimo, είναι η Όπερα της 
πόλης, αφιερωμένη στο συνθέτη Bellini, ο οποίος συνέθεσε την περίφημη Norma και 
την ανέβασε για πρώτη φορά σε αυτό το θέατρο. Τέλος, στην piazza Dante βρίσκεται 
η εκκλησία του Αγίου Νικολάου η μεγαλύτερη σε όλη τη Σικελία. Έπειτα τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα > ΚΑΤΑΝΙΑ > ΑΙΤΝΑ > ΤΑΟΡΜΙΝΑ > GIaRDINI NaXOS > ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για μία επίσκεψη στην επιβλητική Αίτνα. Το πιο ενεργό 
ηφαίστειο της Ευρώπης με ύψος 3.300 μ. προκαλεί στον επισκέπτη το δέος αλλά 
και την περιέργεια να την επισκεφτεί όσο πιο κοντά γίνεται. Εφόσον ο καιρός το 
επιτρέπει, θα φτάσουμε μέχρι το καταφύγιο σε υψόμετρο 2.000 μ. όπου θα δούμε 
τους ανενεργούς κρατήρες. Έπειτα αναχώρηση για την πανέμορφη Ταορμίνα, όπου 
θα επισκεφθούμε το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Χρόνος ελεύθερος. Στην συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για την αρχαία πόλη με το φυσικό λιμάνι, Τζιαρντίνι – Νάξος. Στο 
λιμάνι αυτό κατέφευγαν τα πλοία παρασυρόμενα από τα θαλάσσια ρεύματα, έχαναν 
το δρόμο τους και ξέφευγαν από την Καλάβρια. Στην συνέχεια αναχώρηση για τις 
Συρακούσες , την πιο αξιόλογη πόλη της «Μεγάλης Ελλάδας». Στον αρχαιολογικό 
χώρο θα δούμε το αρχαίο θέατρο, τη στοά του Διονυσίου, το Βωμό του Ιέρωνα και τα 
Λατομεία. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
3η ημέρα > ΚΑΤΑΝΙΑ > ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ > ΠΑΛΕΡΜΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Αγκριτζέντο (αρχαίος Ακράγαντας). Πρώτος σταθμός 
ο ναός των Διόσκουρων, δεύτερος αυτός του Ολυμπίου Διός (ο οποίος δυστυχώς 
καταστράφηκε από σεισμό) και τρίτος το ιερό του Ηρακλή -ο οποίος λατρευόταν, 
ως ημίθεος, στη Σικελία και το οποίο θεωρείται το πιο παλιό στον Ακράγαντα (του 
6ου π.Χ.). Στη συνέχεια, ο τεραστίων διαστάσεων ναός της Ομόνοιας (Tempio della 
Concordia), οποίος χάρη στην επιβλητικότητά του, επιλέχθηκε πριν χρόνια για το 
σήμα της UNESCO. Τέλος, ο ναός της Ήρας, χαρίζει την καλύτερη θέα στο λόφο και 
τη θάλασσα. Χρόνος ελεύθερος και συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Σικελίας, το Παλέρμο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.   Χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
4η ημέρα > ΠΑΛΕΡΜΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) > ΜΟΝΡΕΑΛΕ 
Πρωινό και ξεκινάμε για την ξενάγηση στην πόλη του Παλέρμου. Θα δούμε, μετα-
ξύ άλλων, τον Καθεδρικό Ναό με τους τάφους των βασιλέων, το θέατρο Μάσσιμο, 
το Παλάτσο Ρεάλε, την Πλατεία της Πραιτώριας ή της «ντροπής» λόγω των γυμνών 
αγαλμάτων που έχει το σιντριβάνι της, τη Μαρτοράνα και μία από τις χαρακτηριστι-
κές αγορές της πόλης. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για το Μονρεάλε, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε το Ντουόμο με τα περίφημα ψηφιδωτά του. Ελεύθερος 
χρόνος. Αργότερα, επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα > ΠΑΛΕΡΜΟ  > ΚΕΦΑΛΟΥ > ΡΗΓΙΟ > ΤΑΡΑΝΤΑΣ (περιοχή)  
Πρωινό και αναχώρηση για τη μεσαιωνική πόλη Κεφαλού (Τσεφαλού). Στην περι-
ήγησή μας θα θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων, την Πιάτσα Ντουόμο με τον Καθεδρικό 
Ναό του Ρογήρου του Νορμανδού με τα βυζαντινά ψηφιδωτά και τα μεσαιωνικά 
πλυντήρια. Έπειτα αναχώρηση για το Ρήγιο (σήμερα Ρέτζιο Ντι Καλάμπρια ). Είναι 
η σημαντικότερη πόλη της Καλαβρίας, χτισμένη στη θέση της ομώνυμης αρχαίας 
ελληνικής αποικίας Στο Ρέτζιο θα θαυμάσουμε τους δύο Έλληνες πολεμιστές πού 

παρέδωσε στην αθανασία η σμίλη της σχολής του Φειδία.  Στην συνέχεια τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή του Τάραντα .   
6η ημέρα > ΤΑΡΑΝΤΑΣ > ΛΕΤΣΕ >  ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ > ΟΣΤΟΥΝΗ > ΑΛΜΠΕ-
ΡΟΜΠΕΛΟ > Εν πλω
Πρωινό και επίσκεψη του  Τάραντα, τη μοναδική αποικία Σπαρτιατών στη μεγάλη 
Ελλάδα, όπου και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την παλιά πόλη, τον μοναδι-
κό Αρχαίο Ελληνικό Ναό, την κυλιόμενη γέφυρα και το κάστρο των Ισπανών κα-
τακτητών. Συνεχίζουμε  για το Λέτσε. Άφιξη και  η περιήγηση μας ξεκινάει από την 
κεντρική πλατεία της πόλης του Αγίου Ορόντζο. Θα δούμε το καλοδιατηρημένο Ρω-
μαϊκό 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. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για τα Ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας . Πρώτη στάση θα κάνουμε στο 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. Επόμε-
νη στάση στην 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 πε-
ριοχής 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. Έπειτα ανα-
χώρηση 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. Η συ-
νέχεια θα μας φέρει την πόλη Ostuni που είναι χτισμένη στην κορυφή ενός λόφου 
.Η πόλη Ostuni θεωρείται ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα, και αναφέρεται συνήθως ως 
«Λευκή Πόλη» για τους λευκούς τοίχους. Τέλος αναχώρηση για το  Μπάρι/Μπρίντεζι  
από που θα επιβιβαστούμε στο καράβι της επιστροφής . Διανυκτέρευση εν πλώ .

7η ημέρα > ΠΑΤΡΑ > ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ θα 
φτάσουμε το μεσημέρι στη πόλη μας

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία εκδρομή ή 
ξενάγηση. 

Σικελία - Ελληνόφωνα χωριά Ν. Ιταλίας

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια - ακτοπλοϊκά εισιτήρια Μπάρι/Μπρίντεζι – Πάτρα σε 4κλινες καμπίνες-  Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας ∙ Πρωινό καθημερινά ∙ Μετακινήσεις με λεωφορείο 
πολυτελείας ∙ Ξεναγήσεις- περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ∙ Έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου ∙ Ασφάλιση αστικής ευθύνης ∙ Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, φόροι αεροδρομίων, δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, check points 15€  και οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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ΜΕΡΕΣ

Kατάνια

Κατάνια
Αίτνα
Ταορµινα

Λέτσε
Οστούνι

Αλµπεροµπέλο

Τάραντας

Μπάρι

Συρακούσες
Ακράγαντας

Παλέρµο Κεφαλού

Αλμπερομπέρο
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Kύπρος

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ- ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN • Τρεις , τέσσερις διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο HILTON CYPRUS 5* σε executive δωμάτια  - Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημε-
ρινά , ήτοι ημιδιατροφή - Αναστάσιο δείπνο με ζωντανή μουσική ( μέρος ημιδιατροφής ) - Εορταστικό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα με ζωντανή μουσική ( μέρος ημιδιατροφής )- Ελεύθερη χρήση του Executive Lounge το οποίο παρέχει καφέ , τσάι , χυμούς , 
αναψυκτικά , φρούτα καθώς επίσης κρύα και ζεστά καναπεδάκια και ορεκτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας σύμφωνα με το πρόγραμμα του ξενοδοχείου  - Ελεύθερη χρήση της θερμαινόμενης πισίνας , Jacuzzi , Sauna και του studio γυμναστικής στο Hiltonia 
Health Club - Δωρεάν παροχή wi fi internet ( κοινόχρηστοι χώροι ) • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα • Αρχηγός -συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 
• Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα  , ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κ.λ.π

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
4&5 

ΜΕΡΕΣ

1η μέρα > ΑΘΗΝΑ > ΛΑΡΝΑΚΑ > ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Λάρνακα με την AEGEAN 
AIRLINES . Άφιξη και περιήγηση της πόλης  με την εκκλησία του Αγ. Λαζάρου την 
κεντρική λεωφόρο Φοινικούδες , τον γραφικό υδροβιότοπο με τις Αλυκές που δι-
αβιούν τα πανέμορφα Φλαμίνγκος . Στη συνέχεια αναχώρηση για τη πρωτεύουσα 
της χώρας , τη Λευκωσία . Θα γνωρίσουμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη, 
το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, τα Ενετικά Τείχη, τα Φυλακισμένα Μνήματα & περπα-
τώντας στο πεζόδρομο της οδού Λήδρας και μέσα από τα σοκάκια θα φτάσουμε στη 
κατεχόμενη Λευκωσία. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό της Αγ.Σοφίας που σήμερα 
λειτουργεί σαν τζαμί. Τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο HILTON CYPRUS 5* 
( www.hilton.com )  σε executive δωμάτια με δυνατότητα χρήσης του executive 
lounge , της θερμαινόμενης πισίνας , Jacuzzi , Sauna και του studio γυμναστικής 
στο Hiltonia Health Club. Δείπνο 

2η μέρα > ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ > ΤΡΟΟΔΟΣ > ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ > ΠΛΑΤΡΕΣ
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τα Ορεινά θέρετρα, στην εντυπωσιακή ορο-
σειρά του όρους Τρόοδος. Θα δούμε γραφικά χωριά, γνωστά κρασοχώρια, σκαρφα-
λωμένα στις πλαγιές του βουνού μέσα σε καταπράσινα τοπία. Επίσκεψη σε μια από 
τις σημαντικότερες Μονές του Χριστιανικού κόσμου, αυτή της Παναγίας του Κύκκου. 
Στη συνέχεια θα δούμε τον τάφο του Εθνάρχη Μακαρίου, που βρίσκεται λίγο πιο 
πέρα από το μοναστήρι στο “Θρονί της Παναγίας”.  Συνεχίζουμε για να επισκεφθού-
με το πανέμορφο γραφικό χωριό Πλάτρες , που ύμνησε ο Σεφέρης γράφοντας “ Τα 
αηδόνια δεν σ αφήνουν να κοιμηθείς στις Πλάτρες “ με το υπέροχο κλίμα , τις φυ-
σικές καλλονές , το καταπράσινο περιβάλλον και τα τρεχούμενα νερά , σε υψόμετρο 
1200 μ. Το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης Λειτουργίας στο Μητροπολιτικό 
Ναό από τον Αρχιεπίσκοπο .  Αναστάσιμο Δείπνο με φλάουνες , μαγειρίτσα και ζω-
ντανή μουσική . 

3η μέρα > ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
Μπουφέ πρόγευμα και Πασχαλινή ελεύθερη μέρα σε ένα εορταστικό πρόγραμμα που 
έχουν ετοιμάσει για σάς. Πασχαλινό γεύμα με οβελία , ζωντανή μουσική και με όλες 
τις ξεχωριστές Κυπριακές γαστριμαργικές προτάσεις συνοδευόμενο από ζωντανή 
μουσική .  

4η μέρα > ΛΕΜΕΣΟΣ > ΠΑΦΟΣ 
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη . Για όσους επιθυμούν , προτείνουμε εκδρο-

μή (έξοδα ατομικά) στην Λεμεσό και στη Πάφο . Φτάνοντας στη πόλη της Λεμεσού ,  
θα γνωρίσουμε  τα γραφικά σοκάκια της παλιάς, τον Δημόσιο και Ζωολογικό κήπο 
της πόλης ή να κάνετε βόλτα στην θαυμάσια προκυμαία. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για τη πόλη-μουσείο, την ρομαντική Πάφο. Θα διασχίσουμε το Φασούρι με τους κα-
ταπράσινους πορτοκαλεώνες και τα αμπέλια, την Αγγλική Βάση της Επισκοπής, και 
θα φθάσουμε στην “Πέτρα του Ρωμιού”. Εδώ κατά την μυθολογία γεννήθηκε από 
τους αφρούς της θάλασσας, η θεά Αφροδίτη. Επίσκεψη στους Τάφους των Βασιλέ-
ων και στην Στήλη του Αποστόλου Παύλου. Μπορούμε να επισκεφθούμε τα περίφη-
μα ψηφιδωτά στην Έπαυλη του Διονύσου, του Θησέα και του Αιώνα, που θεωρούνται 
από τα ωραιότερα της Ανατολικής Μεσογείου , στο γραφικό λιμανάκι με το κάστρο. Η 
Πάφος περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ, σαν τόπος παγκόσμιας κληρο-
νομιάς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα > ΚΕΡΥΝΕΙΑ / ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ > Αθήνα 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη – λιμάνι της Κερύνειας . Θα 
διασχίσουμε το Βόρειο τμήμα του νησιού στην περιοχή του Πενταδάκτυλου. Πρώτη 
μας επίσκεψη στο Φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα με τα ερείπια της ομώνυμης Μονής 
του 11ου αιώνα που δεσπόζει εντυπωσιακά  κτισμένη στον βράχο. Συνεχίζουμε για 
την Κερύνεια για να γνωρίσουμε από κοντά την πόλη που έγινε το σκαλοπάτι της 
Τουρκικής Απόβασης το 1974. Εδώ θα περπατήσουμε στον παραλιακό δρόμο , στα 
εσωτερικά στενά και θα επισκεφθούμε το Βυζαντινό Κάστρο που σήμερα στεγάζει 
ένα πολύ ενδιαφέρον μουσείο. Θα ακολουθήσει η επίσκεψη μας στο μικρό χωριου-
δάκι Μπελλα Παις όπου βρίσκονται τα κομμάτια του ομώνυμου Αβαείου του 12ου 
αιώνα Γοτθικής Μοναστικής Αρχιτεκτονικής. Ακολουθεί η μεταφορά μας στο αερο-
δρόμιο της Λάρνακας για την πτήση μας προς Αθήνα.

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Στo τετραήμερο πρόγραμμα δεν πε-
ριλαμβάνει την 4η μέρα. Στη περίπτωση που οι οικογένειες μείνουν σε 2 connecting 
δωμάτια τότε τα συγκεκριμένα δωμάτια θα είναι standard και όχι executive.  Για την 
είσοδο σας στα κατεχόμενα είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα με Λατινικούς 
χαρακτήρες ή Διαβατήριο με ισχύ 6 μηνών από την επιστροφή .Τελικό πρόγραμμα 
με το ενημερωτικό σας. 

ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

29/04 4

HILTON CYPRUS 5*

460 319 125

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 150 AEGEAN AIR

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τιμές 
ισχύουν για κρατήσεις που 
θα γίνουν έως 40 ημέρες 

πριν την αναχωρηση. 
Μετά υπάρχει επιβάρυνση 

30€28/04&29/04 5 495 355 160

Ειδικές τιμές 
για οικογένειες 

(2 ενηλ.+ 2 παιδιά)
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ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 
11ΧΡ.

ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

29/04 4
HILTON DOUBLE TREE 4* 395 325 120 ΠΡΩΙΝΟ

155
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 

που θα γίνουν έως 21 ημέρες πριν την 
αναχωρηση. Μετά υπάρχει επιβάρυνση 50€VICTORIA FRONTEMARE 4* 445 375 120 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ // ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

29/04 4

ΑLEXANDRA HTL 3* 399 349  80
ΠΡΩΙΝΟ 140 Α3 4050 08:00-08:35   A3 4051 20:15-23:00GOLDEN TULIP VIVALDI 4* 459 409 120

LE MERIDIEN 5* 559 469 200

Bενετία

Μάλτα

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βενετία-Αθήνα με Volotea Airlines. 3 διαν/σεις με πρωινό ή ημιδιατροφή (όπου αναφέρεται) καθημερινά σε ξενοδοχείο 4*Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο 
στο ξενοδοχείο . Ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης Εκδρομή στη Βερόνα Ασφάλεια αστικής ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων, check points  € 15 ,Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά | έξοδα βαπορέτου για οποιαδήποτε μετακίνηση κατά τη διάρκεια της

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά ΑΘΗΝΑ - ΜΑΛΤΑ - ΑΘΗΝΑ.3 διανυκτερεύσεις με buffet πρωινό.Ξενάγηση στη ΒΑΛΕΤΑ.Ξενάγηση στη Μόστα Μεδίνα Τα’ Άλι.Ξενάγηση στις Τρείς Πόλεις. Ταξιδιωτική ασφάλιση 
Αστικής επαγγελματικής ευθύνης.Έμπειρος Ελληνόφωνος ξεναγός. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  Φόροι Αεροδρομίου, Είσοδοι, Προαιρετικές, ποτά, αχθοφορικά κλπ, δημοτικός φόρος ξενοδοχείου 1,50 €.

1η μέρα > ΑΘΗΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πτήση για τη Βενετία. Άφιξη στη «Βα-
σίλισσα της Αδριατικής», τη μοναδική Βενετία με τα νωχελικά κανάλια, τα ψαγμένα τζαζ μπαρ και 
τα γραφικά γύρω νησάκια. Με τη συνοδεία Ελληνόφωνου ξεναγού θα γνωρίσετε τη μαγευτική 
Βενετία, την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και  τις 400 γέφυρες, την πατρίδα του 
Καζανόβα και του ταξιδευτή Μάρκο Πόλο. Η περίφημη γέφυρα των Στεναγμών, ο Πύργος του 
Ρολογιού, η Βασιλική του Αγ. Μάρκου και η πλατεία με το Παλάτι των Δόγηδων όπου  στεγάζονται 
έργα Ιταλών ζωγράφων, θα σας ενθουσιάσουν σεργιανίζοντας ανάμεσα στα κανάλια της. Μετα-
φορά στο ξενοδοχείο & τακτοποίηση στα δωμάτια.
 
2η μέρα > ΒΕΝΕΤΙΑ > ΒΕΡΟΝΑ ΣΑΙΞΠΗΡΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ  > ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Πρόγευμα και σήμερα θα επισκεφτούμε τη πόλη της Βερόνας, εκεί που γεννήθηκε & πέθανε ο 
μεγαλύτερος λογοτεχνικός έρωτας, αυτός του Ρωμαίου & της Ιουλιέτας. Μια πόλη που πλημυρί-
ζει από ρομαντισμό & γραφικότητα, που δεν είναι το ποτάμι που τη διασχίζει, οι αμέτρητες εντυ-
πωσιακές καθολικές εκκλησίες & τα αναγεννησιακά κτίρια & μνημεία που τη στολίζουν, αλλά 
είναι  ο τρόπος που όλα αυτά είναι «δεμένα» μεταξύ τους. Η Αρένα της Βερόνας είναι το πλέον 
κεντρικό αξιοθέατο καθώς πρόκειται για τη πιο καλοδιατηρημένη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορί-
ας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακολουθεί το σπίτι της Ιουλιέτας – μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO με το διάσημο μπαλκόνι από όπου ξεκίνησε η σαιξπηρική ιστορία 
αγάπης. Η βόλτα από τη κεντρική πλατεία Μπρα & διαμέσου της οδού Ματσίνι με τα κομψά 
καταστήματα οδηγεί στη πανέμορφη Πιάτσα ντελ Έρμπε με την υπαίθρια αγορά και κοντά βρί-
σκεται και η εξίσου γραφική Πιάτσα ντέι Σινιόρι, η οποία τα σαββατοκύριακα φιλοξενεί την δική 
της υπαίθρια αγορά με τοπικά τρόφιμα και ποτά. Τέλος, δε θα παραλείψουμε να θαυμάσουμε τη 
πόλη από ψηλά από το Πύργο των Λαμπέρτι που προσφέρει ιδανική θέση για φωτογραφίες. Το 

απόγευμα επιστροφή στη Βενετία.  Το βράδυ δυνατότητα να παρακολουθήσετε την Αναστάσιμη 
Θεία Λειτουργία στην Ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου των Ελλήνων.  

3η μέρα > ΒΕΝΕΤΙΑ - (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ)
Πρόγευμα και ημέρα στη διάθεση σας. Προτείνουμε (κόστος ατομικό) να ακολουθήσετε ολοή-
μερη εκδρομή στη λιλιπούτεια, ιδιαίτερα χαριτωμένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με πλούσια πο-
λιτιστική κληρονομιά, τη Λιουμπλιάνα. Πνιγμένη στο πράσινο και με το ποταμό Ljubjanica να τη 
διασχίζει ξεκινήστε το σεργιάνι στη πόλη από την υπαίθρια αγορά για να αντιληφθείτε το παλμό 
των ντόπιων. Περπατήστε μέχρι τη πλατεία Πρεσερεν με το ομώνυμο άγαλμα του Σλοβένου ποι-
ητή μαζί με τη μπαρόκ εκκλησία των Φραγκισκανών. Από εδώ διασχίζοντας τη τριπλή γέφυρα 
Tromo-Stovje μπορείτε να φτάσετε γρήγορα στη παλιά πόλη κάτω από τα τείχη του Κάστρου. 
Ξεχυθείτε στα πλακόστρωτα σοκάκια για να ανακαλύψετε την αρχιτεκτονική της σλοβένικης 
πρωτεύουσας που συνδυάζει το ιταλικό μπαρόκ & βιεννέζικο αρτ νουβό στυλ με προορισμό τη 
πλατεία Mestni με αρχιτεκτονικά ορόσημα, το Δημαρχείο & το Καθεδρικό ναό του Αγ. Νικολάου. 
Τέλος, η θέα από το Κάστρο είναι σκέτη απόλαυση, αφού όλη η πόλη είναι ένα υπέροχο πανόρα-
μα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο & διαν/ση.     

4η μέρα > ΒΕΝΕΤΙΑ > ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρόγευμα, παράδοση των δωματίων & μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής στην Αθήνα.

Σημείωση: Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και λει-
τουργίας χώρων & μουσείων | Το τελικό ημερήσιο πρόγραμμα θα το παραλάβετε με το ενημε-
ρωτικό σας.

1η μέρα > ΑΘΗΝΑ > ΜΑΛΤΑ 
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο και πτήση στη ΜΑΛΤΑ. MΆφιξη και ξενάγηση στην πρωτεύ-
ουσα του νησιού Βαλέττα. Πόλη επιβλητική, χτισμένη από τους κορυφαίους μηχανικούς της 
εποχής για τους Ιωαννίτες Ιππότες το 1566, υπό την αιγίδα της Unesco από το 1980. θα δού-
με τους κήπους Μπαράκκα, θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα του φημισμένου Grand 
harbour (από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια του κόσμου), τους ξενώνες των οκτώ εθνοτήτων 
που αποτελούσαν το τάγμα των Ιπποτών, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη και το Παλάτι 
των Μεγάλων Μαγίστρων. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα > ΜΑΛΤΑ ΜΟΣΤΑ> ΜΕΔΙΝΑ > ΤΑ > ΑΛΙ
 Πρωινή ξενάγηση στο κέντρο του νησιού. Θα επισκεφθούμε την ΜΟΣΤΑ όπου θα δούμε τον 
Ναό της κοιμήσεως Θεοτόκου με τον τρίτο μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την παλιά πρωτεύουσα «ΜΕΔΙΝΑ» γνωστή ως «Η Σιωπηλή Πόλη» ή «Πόλη των 
Ευγενών». Θα περιπλανηθούμε στα γοητευτικά μεσαιωνικά σοκάκια της ανάμεσα σε παλάτια 
και μοναστήρια στην πόλη που άλλαξε ελάχιστα τα τελευταία 1000 χρόνια. Τελευταία μας στά-
ση στο εργαστήριο Φυσητού γυαλιού, για να παρακολουθήσουμε την διαδικασία κατασκευής 
του, (παραδοσιακή τεχνική από την εποχή των Φοινίκων). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  

3η μέρα > Μάλτα > (Γκόζο) 
Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο δεύτερο σε έκταση νησί της Μάλτας, Γκόζο. Μεταφορά 
στο βορειότερο λιμάνι του νησιού και επιβίβαση στο Ferry boat για το λιμάνι Mgarr. Θα επι-
σκεφθούμε την πρωτεύουσα Βικτόρια με την Ακρόπολη και τον Καθεδρικό Ναό. Στη συνέχεια 
θα δούμε «την σπηλιά της Καλυψώς» και τους μεγαλιθικούς ναούς Γκαντίγια προστατευμένοι 
από την Unesco (τα αρχαιότερα κτίσματα στον κόσμο από το 2500 π.Χ.). Θα τελειώσουμε με το 
γραφικό ψαροχώρι Σλέντι. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

4η μέρα > Μάλτα > Τρείς Πόλεις > Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για ψώνια και περιπλάνηση στα σοκάκια του νησιού με τα πανέμορφα σπίτια 
τους, χτισμένα από πορόλιθο. Αναχώρηση για τις «τρεις Πόλεις», έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών 
κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565. Από τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε την μαγική θέα 
της Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτήρια της Ιερής εξέτασης, 
των Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου κλπ. Μεταφορά στο αερο-
δρόμιο για την πτήση της επιστροφής 

ΒΕΡΟΝΑ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

4 
ΜΕΡΕΣ

4 
ΜΕΡΕΣ

aπευθείας ναυλωμένη πτήση με την
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ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ           

ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

29/04 5 RUSSOT 4*ΒΕΝΕΤΙΑ/DELTA FLORENCE 4*/
VINTAGE 4* ΡΩΜΗ 499 355 150 ΠΡΩΙΝΟ + 2 

ΔΕΙΠΝΑ 150 ΑΤΗ-FCO 08:50-10:00   
MXP-ATH 11:00-14:30

ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ           

ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

29/04 5
ARCHIMEDES 4* 455 370 140

ΠΡΩΙΝΟ 150 Α3 650 08:50-10:00   
A3 651 10:50-13:50CICERONE 4* 520 440 160

1n ημέρα > Πτήση για Ρώμη (Ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το αεροδρόμιο απ’ όπου ακολουθεί πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Με την 
άφιξη ξεκινάμε την ξενάγηση όπου θα δούμε 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 σημα-
ντικό 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, την Βασιλική του Αγίου Πέτρου 
την μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης και την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και θα τελειώσουμε κάνοντας μια 
ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη Φοντάνα Ντι Τέβι. Στην συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση 
στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. 
2n ημέρα > Ρώμη > Μουσεία Βατικανού (προαιρετικά) 
Πρωινό και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, που θα ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, 
από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε το σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, 
την αίθουσα των ζώων, του Απόλλωνα, τον διάδρομο των κηροπηγίων,των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρ-
τών, τα Δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ με την περίφημη Σχολή των Αθηνών και θα 
καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις μεγαλοφυείς τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα από 
τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής όλων των εποχών. Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική 
που Αγίου Πέτρου, την μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα σας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητι-
κότητα της. Μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον 
Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. Στην συνέχεια χρόνος ελεύθρος στη πλούσια αγορά της πόλης. 
3n ημέρα > Ρώμη > Φλωρεντία (Προαιρετική)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην Φλωρεντία που θεωρείται 

ως η γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης και είναι γνωστή για τις καλές τέχνες και την αρχιτεκτονική . Θα δούμε 
το Πάλατι Ουφίτσι που στεγάζει ένα από τα παλαιότερα μουσεία-πινακοθήκες στο κόσμο, την Εκκλησία του Τίμιου 
Σταυρού, την Σάντα Κρότσε που τόπος ταφής 270 επιφανών Φλωρεντίνων, ανάμεσα στους οποίους ο Γαλιλαίος, ο 
Μιχαήλ Άγγελος και ο Μακιαβέλι. Θα θαυμάσουμε την γέφυρα Πόντε Βέκιο, με τα σπίτια και τα μαγαζάκια που μοιά-
ζουν να αιωρούνται πάνω από το ποτάμι. Στην Πιάτσα ντε λα Σινιορία θα δούμε το Παλάτσο Βέκιο –έδρα της τοπικής 
κυβέρνησης και Δημαρχείο της πόλης και θα καταλήξουμε στην Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι που βρίσκεται ο τρίτος μεγα-
λύτερος Καθεδρικός Ναός της Ευρώπης, η Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε.  Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην Ρώμη.
4n ημέρα > ΡΩΜΗ > PIaZZa NaVONa > ΠΑΝΘΕΟΝ > PIaZZa DEL POPOLO (Προαιρετική)
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από την όμορφη και γοητευτική τετράγωνη πλατεία που είναι γεμάτη 
με εστιατόρια και υπαίθριους ζωγράφους. Αυτή ήταν η θέση των αθλητικών εκδηλώσεων κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ. 
Στη πλατεία θα θαυμάσουμε τις τρείς Κρήνες με πιο εντυπωσιακή την περίφημη Κρήνη του Μπερνίνι, των τεσσά-
ρων ποταμών με καθένα από τα αγάλματα να αντιπροσωπεύουν ένα ποτάμι από διαφορετική ήπειρο. Πολύ κοντά 
μας βρίσκεται ο τελευταίος παγανιστικός ναός της Ρώμης, που είναι εντυπωσιακά άθικτος, ένα μεγάλο κατόρθωμα 
θεωρώντας ότι αρχικά κατασκευάστηκε το 27 π.Χ. και αργότερα ξαναχτίστηκε στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. μετά 
από ζημιές από πυρκαγιά. Ένας βωμός προστέθηκε αργότερα για τη χριστιανική λατρεία μετά η χώρα εγκατέλειψε 
την ειδωλολατρική θεούς του. Μετά την Αναγέννηση, το Πάνθεον πήρε ακόμα ένα ρόλο ως ένας καθορισμένος 
τάφος για κάποιους καλλιτέχνες και ελίτ της πόλης, όπως τον ζωγράφο Ραφαήλ και πρώην βασιλείς της Ιταλίας. Η 
αρχιτεκτονική του Πάνθεον έχει εμπνεύσει αντιγραφείς σε όλο τον κόσμο με τις κολώνες της φτάνοντας προς τον 
ουρανό, επεκτατική εσωτερικά, με εντυπωσιακό θόλο και με τον ήλιο να λάμπει μέσα από την oculus, μια τρύπα 27-
πόδι στο κέντρο της ροτόντας. Θα κλείσουμε την ξενάγησή μας στην πλατεία με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο του Ραμσή 
ΙΙ, το οποίο αρχικά βρισκόταν στο Circus Maximus. Στην πλατεία βρίσκεται και η περίφημη εκκλησία Santa Maria 
den Popolo, η οποία ανακατασκευάστηκε από Baccio Pontelli και Andrea Bregno τον 15ο αιώνα και πρόσοψη 
τροποποιήθηκε από Bernini τον 17ο αιώνα.
5n ημέρα > Ρώμη > Πτήση επιστροφής
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

1η ημέρα > ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε 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. Στην πλατεία Βενετίας θα σας εντυπωσιάσει 
το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β΄ όπως  επίσης και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, 
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, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη 
μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης και την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και θα τελειώσουμε ρίχνοντας ένα 
κέρμα και κάνοντας μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Έπειτα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . Αργότερα, η 
δική μας πρόταση είναι (προαιρετικά) το Roma By Night, για να γνωρίσετε τη μαγεία της φωτισμένης Ρώμης σε μια 
τρίωρη νυχτερινή ξενάγηση.

2η ημέρα >  ΡΩΜΗ > ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ  
 Πρωινό και επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, 
ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε το σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελ-
βεντέρε, την αίθουσα των ζώων, του Απόλλωνα, τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοτάπητων, την αίθουσα με 
τους γεωγραφικούς χάρτες, τις αίθουσες που έχει ζωγραφίσει και διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και 
θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιξτίνα με τις μεγαλοφυείς τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται από τα 
μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής όλων των εποχών. 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 και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό 
έργο του Μπερνίνι. 

3η ημέρα > ΡΩΜΗ > ΣΙΕΝΝΑ > ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ >  ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ                                                                           
Πρωινό και αναχώρηση για μια από εκείνες τις λιγοστές πόλεις που διερωτάται κανείς πως κατόρθωσαν να παραμεί-
νουν 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, με τον τυπικό 
πύργο του Δημαρχείου και θα ανηφορίσουμε μέχρι την πλατεία του Ντουόμο. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για τη Φλω-
ρεντία.  Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε 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. 
Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα 
πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε, ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλι-
κα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα > ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ > ΒΕΝΕΤΙΑ  >  ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ                                                                           
Πρωινό. Έπειτα αναχώρηση για την Βενετία . Άφιξη και ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στην πόλη (εισιτήριο βαπορέ-
του 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 κτίρια της θα σας ενθουσιάσουν. Στην συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα > ΒΕΝΕΤΙΑ > ΜΙΛΑΝΟ  >  ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ                                                                                                                          
Πρωινό και  αναχώρηση 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. Χρόνος ελεύθερος . Στη 
συνέχεια, μεταφορά στο αεροδρόμιο, απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής. 

Ρώμη Αιώνια Πόλη 

Kλασσική Ιταλία

Περιλαμβάνονται: Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια • Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας • Πρωινό καθημερινά • Μετακινήσεις με πούλμαν πολυτελείας •Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα • Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου • Ασφάλιση αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α. Δεν Περιλαμβάνονται: Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό • Είσοδοι σε μουσεία 
και πάρκα, τρένα •Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων • Check point 15€• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 

Περιλαμβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια ΜΕ AEGEAN ATH-FCO-MXP-ATH  -  Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία  • Πρωινό καθημερινά   • Εκδρομές, περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
• Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου μας •  Φ.Π.Α. • Ασφαλιστική κάλυψη.  ΔΕΝ Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, αρχαιολογικούς χώρους • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι ρητά αναφέρεται 
σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο • Δημοτικοί φόροι • Check point 20 ευρώ ανά άτομο . Φόροι αεροδρομίων 

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

5 
ΜΕΡΕΣ

5 
ΜΕΡΕΣ

Εγγυημένες θέσεις με την

Εγγυημένες θέσεις με την
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1η ημέρα > ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Βερολίνο. Άφιξη στην πρωτεύουσα 
της Γερμανίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη 
γνωριμία με μία από τις ομορφότερες πόλης της Ευρώπης . Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα > ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) > ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ 
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης . Από την πύλη του Βραδεμβούργου 
έως την λεωφόρο Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής εποχής με 
τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης 
ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια του τείχους σας με-
ταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο 
της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τιεργκατεν. Στη 
συνέχεια επίσκεψη στο Μουσείο Περγάμου όπου θα επισκεφτούμε την Πύλη της 
Αγοράς της Μιλήτου,  την Πύλη της Βαβυλωνίας / Αστάρτης, το Ξύλινο δωμάτιο από 
Συρία και την πρόσοψη κάστρου από Ιορδανία  ( το ελληνικό τμήμα εκτός από την 
Πύλη Αγοράς της Μιλήτου και ο Βωμός της Περγάμου είναι όλο κλειστό λόγω ανα-
καίνισης ) Στην συνέχεια μπορείτε να ψωνίσετε στα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου 
που βρίσκονται κυρίως κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή 
δρόμους. Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της 
οδού Kurfustendam.
 
3η ημέρα > ΒΕΡΟΛΙΝΟ > ΠΟΤΣΔΑΜ (προαιρετική) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια για όσους επιθυμούν,  αναχώρηση για τη γει-
τονική κωμόπολη, Πότσδαμ. Βρίσκεται 30χλμ. νότιο δυτικά από το Βερολίνο στην 
πρώην ανατολική Γερμανία. Υπήρξε επίσημη πρωτεύουσα των αυτοκρατόρων της 
Γερμανίας. Εδώ βρίσκεται το ανάκτορο του Κάιζερ Γουλιέλμου και του Φρεντερίκου 
του Μεγάλου —το San Sousi χτισμένο σε ρυθμό Ροκοκό. Θα περπατήσουμε στη παλιά 
πόλη, θα δούμε την εκκλησία του Αγ. Νικολάου και τη Ολλανδική Συνοικία. Ελεύθε-
ρος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 
4η ημέρα > ΒΕΡΟΛΙΝΟ > Δρέσδη (προαιρετική)
Πρωινό και αναχωρούμε για τη Δρέσδη, τη «Φλωρεντία του Βορρά», που βρίσκεται 
στην ανατολική Γερμανία στο κρατίδιο της Σαξονίας. Θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτο-
νικά κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και αναγέννησης, όπως την όπερα Zwinger, τμήμα 
των ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες 

που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωγράφων αλλά και το 
μουσείο της μπλε πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών 
Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα > ΒΕΡΟΛΙΝΟ > ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά της πόλης . Στην συνέχεια αναχώ-
ρηση για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Μουσείο Περγάμου

Bερολίνο - Δρέσδη 

Περιλαμβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια -  Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία  • Πρωινό καθημερινά   • Εκδρομές, περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου 
μας •  Φ.Π.Α. • Ασφαλιστική κάλυψη.        
ΔΕΝ Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, αρχαιολογικούς χώρους • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο • Δημοτικοί φόροι • Φόροι αεροδρομίων 

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
5 

ΜΕΡΕΣ

Βερολίνο

ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ  //  ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

29/04 5
BERLIN BERLIN 4* 499 420 130

ΠΡΩΙΝΟ 150 Α3 852 08:40-10:35  A3 853 16:15-19:55
COYRTYARD MARRIOTT 4* 520 440 150

Εγγυημένες θέσεις με την

Αγίου Πνευματος από 525€  αναχ. 16/06
Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα: Πτήση για Βερολίνο - ξενάγηση πόλης & Μουσείο Περγάμου
2η μέρα: Βερολίνο - Ανακτορα Σαν σουσι & Ποτσδαμ
3η μέρα: Βερολίνο-Δρέσδη (προαιρετική )
4η μέρα: Βερολίνο-Ελεύθερη μέρα
5η μέρα: Βερολίνο-πτήση επιστροφής
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Πανόραμα Αλσατίας

Περιλαμβάνονται:  Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ / ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ - Αθήνα. Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας.
Πρωινό  καθημερινά και ανάλογη διατροφή. Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. Φ.Π.Α.  Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγ-
γελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται. Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Δημοτικοί φόροι στα 
ξενοδοχεία.

1η  ημέρα > aΘΗΝΑ > ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ > ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Φρανκφούρτη. Άφιξη και 
μεταφορά στη πρωτεύουσα της Αλσατίας το Στρασβούργο που  βρίσκεται στη Δυτική 
πλευρά του Ρήνου και 2 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 το Συμβούλιο της Ευρώ-
πης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στη παλιά πόλη για μια 
πρώτη εμπειρία.

2η ημέρα > ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ( ξενάγηση πόλης )    
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στην πόλη που μοιάζει περισσότερο με πρω-
τεύουσα της Ευρώπης παρά με παλιά πόλη της Αλσατίας, ενώ σημαντικοί ευρω-
παϊκοί οργανισμοί εδρεύουν στη βορειοανατολική συνοικία της πόλης. Το ιστορικό 
κέντρο, ονομαζόμενο «Petite France» (Μικρή Γαλλία), χαρακτηρίσθηκε ως «αξιοθέ-
ατο παγκόσμιας κληρονομιάς» από την Unesco το 1988.  Διαθέτει τη ζωντάνια μιας 
πανεπιστημιούπολης, εξαιτίας του πανεπιστημίου του Στρασβούργου που ιδρύθηκε 
το 1566 και είναι από τα αρχαιότερα της χώρας. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, 
γεμάτη γραφικά σπιτάκια με ξύλο και χρώμα, όπου δεσπόζει ο καθεδρικός ναός της 
Παναγίας του Στρασβούργου. Αξίζει να ανεβείτε τα σκαλιά μέχρι την εξέδρα για να 
θαυμάσετε τα γλυπτά που κοσμούν την κορυφή του. Στη πλατεία Σατό δίπλα στον 
καθεδρικό, βρίσκεται ο πύργος των Ροάν του 18ου αιώνα, που κάποτε ήταν οικία 
του αρχιεπισκόπου και σήμερα στεγάζει τα κυριότερα μουσεία της πόλης, το μουσείο 
Καλών Τεχνών και το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών και Αρχαιολογίας, η οικία 
Καμερζέλ, το αστρονομικό ρολόι της πόλης . Το μεσημέρι σας προτείνουμε κρου-
αζιέρα στα κανάλια της πόλης βλέποντας και την βουλή της Ευρώπης. Το βράδυ 
βόλτα στους πεζόδρομους  και  σας προτείνουμε  δείπνο στα  εξαιρετικά αλσατικα 
εστιατόρια  

3η ημέρα > ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ > ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ (Κολμάρ > Riquewihr > 
Eguisheim -  Φράιμπουργκ )                                                                    
 Πρωινό  και αναχώρηση για τη Γαλλική Comar, το στολίδι της Αλσατίας. Βρίσκεται 
στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για αυτά. Περιηγηθείτε στο ιστορικό του κέ-
ντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού 
Λάουχ. Εκεί θα θαυμάσετε το δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό αφιερωμένο στον Άγιο 
Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες 
αγορές. Ελεύθερο χρόνο θα έχουμε στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την 
Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρα-
τικά καφέ και γκουρμε εστιατόρια . Έπειτα αναχώρηση για το χωριό Ρίκβιρ. Έναν 
δημοφιλή τουριστικό προορισμό κυρίως για την αρχιτεκτονική των κτιρίων του 16ου 
αιώνα, που μοιάζουν ανέπαφα, και των τειχών που το περιβάλλουν. Έπειτα ανα-
χώρηση διασχίζοντας ένα μέρος από τον «Δρόμο του κρασιού», γεμάτο από αμπε-
λώνες, στις πλαγιές των Βοσγίων λόφων, φτάνουμε στο γραφικό χωριό Eguisheim 
στη βόρειο-ανατολική Γαλλία στο οποίο οι λέξεις ποτέ δεν 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. Με τα πόδια θα 
περιηγηθείτε στο ιστορικό του κέντρο που φιλοξενεί τον πραγματικά εντυπωσιακό 

καθεδρικό ναό της πόλης του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα ρωμανικού και 
γοτθικού ρυθμού. Επίσης θα δείτε το ιστορικό Κάουφχαους του 16ο αιώνα που θυ-
μίζει το γεγονός πως η πόλη στο παρελθόν υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Η 
βόλτα θα ολοκληρωθεί στο δημαρχείο από το οποίο ξεκινά ένα μοναδικό σύμπλεγμα 
καναλιών και στενών πλακόστρωτων οδών με παραδοσιακά εστιατόρια που φημίζο-
νται για τις τοπικές λιχουδιές από κυνήγι, αριστοκρατικά καφενεία και μπυραρίες. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Στρασβούργο.

4η ημέρα > ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ                                                                                              
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την παραμυθένια Χαϊδελβέργη, έδρα του παλαι-
ότερου πανεπιστημίου της Γερμανίας, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού 
Νέκαρ και στη σκιά του κάστρου Σλος. Περπατείστε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της 
κέντρο, όπου θα θαυμάσετε πολλές μεσαιωνικές και νεώτερης περιόδου εκκλησίες, 
όπως αυτή του Αγίου Πνεύματος αλλά και αυτόν των Ιησουϊτών. Επίσης θα δείτε 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. Ελεύθερος χρόνος για το γεύμα σας σε κάποιο από τα 
παραδοσιακά εστιατόρια της παλιάς πόλης που φημίζονται για τα τοπικά εδέσματα ή 
σε κάποια από τις μπυραρίες που σφύζουν από ζωή. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο Στρασβούργο.

5η ημέρα >  ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ > ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ > ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ            
Πρωινό  και αναχώρηση για το Baden-Baden. Βρίσκεται στη Γερμανία και είναι κτι-
σμένη σε ρυθμό Μπαρόκ. Καταπράσινη πόλη με μεγάλα πάρκα. Φημίζεται επίσης για 
τα θερμά Λουτρά της. Σώζονται ακόμη τα αρχαία Λουτρά. Μπορείτε να κάνετε περιή-
γηση της πόλης είτε με άμαξες είτε με τα ειδικά λεωφορεία. Αξίζει να επισκεφθείτε το 
Καζίνο για να θαυμάσετε το υπέροχο κτίριο. Στην συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο 
της  Στουτγάρδης για την πτήση επιστροφής. 

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
5

ΜΕΡΕΣ

Στρασβούργο

 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΚΟΛΜΑΡ – ΦΡΑιΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΠΑΝΤΕΝ – ΜΠΑΝΤΕΝ – ΧΑΙΛΔΕΜΒΕΡΓΗ

ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

29/04
5

MERCURE GARE CENTRALE 4* 470 395 150

ΠΡΩΙΝΟ 150 Α3 830 ATH-FRA 08:15-10:15               
A3 511 STR-ATH 19:50-00.45#

HILTON STRASBOURG  4* 520 450 160

04/05
MERCURE GARE CENTRALE 4* 490 410 150

HILTON STRASBOURG  4* 500 450 160

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΣΕΧΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Στουτγγάρδη

Χαϊδελβέργη

Αλατωρυχείο Βιελίτσκα

Μπάντεν Μπάντεν

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

Φράιµπουργκ 

Φρανκφούρτη

Στρασβούργο

Κολµάρ

Εγγυημένες θέσεις με την
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ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ           

ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

29/04 6

ΒW P. DE GENEVE 4*-ALLEGRA 4* 585 490 140

ΠΡΩΙΝΟ 155 AEGEAN AIRNH GENEVE 4*-ALLEGRA 4* 670 590 160

NH GENEVE 4*-RENAISSANCE 5* 699 600 200

Πανόραμα Ελβετίας- Αλπικό τρένο 

Περιλαμβάνονται:Αεροπορικά εισιτήρια με AEGEAN Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία  Διατροφή όπως ανα-
φέρεται στον τιμοκατάλογο.Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.Φ.Π.Α. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται : Φόροι αεροδρομίων.Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

1η  ημέρα > Γενεύη > ξενάγηση πόλης 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Γενεύη . Άφιξη και ακολουθεί ξενάγηση 
στην Γενεύη, η οποία εκτείνεται από την άκρη της ομώνυμης  λίμνης και περιβάλλε-
ται από τις οροσειρές του Ιούρα και των Άλπεων της Σαβοΐας. Πόλη που συνδυάζει 
την γαλλική φινέτσα με τον Ελβετικό δυναμισμό. Θα δούμε το Μέγαρο των Εθνών 
με το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο παγκοσμίως, την παλιά πόλη, το άνθινο Ρο-
λόι που φτιάχτηκε το 1955, το ψηλότερο σιντριβάνι του οποίου ο Πίδακας φτάνει τα 
140 μέτρα ύψος καθώς επίσης το Δημαρχείο όπου γράφτηκε η Πρώτη Συνθήκη της 
Γενεύης ,αλλά και το καθεδρικό ναό του Αγ. Πέτρου χτισμένος από τον 13ο αιώνα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η  ημέρα > Γενεύη > Λωζάννη > Λίμνη Λεμάν (Μοντρέ – Βεβέ – Εβιάν) 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για να πραγματοποιήσουμε το γύρο της με-
γαλύτερης Λίμνης της Ελβετίας, της Λίμνης Λεμάν. Πρώτος μας σταθμός η Λωζάν-
νη, η έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που ξεδιπλώνεται σε δύο τμήματα. 
Στην παλιά πόλη με το πάρκο Μον Ρεπό, το μέγαρο Ριπόν, τον Καθεδρικό ναό και 
τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και στο Ουσύ, πάνω στη λίμνη Λεμάν, και το 
Ολυμπιακό μουσείο. Στην συνέχεια θα θαυμάσουμε τη Βεβέ με το κτίριο της ΝΕSTLE, 
και θα κάνουμε στάση στο πασίγνωστο Μοντρέ, τόπο παραθερισμού των Μεγιστάνων 
του Πλούτου. Γυρίζοντας πίσω, θα διασχίσουμε την Ελβετική Ριβιέρα, μέχρι τα σύ-
νορα της Γαλλίας, για να φθάσουμε στο EVIAN. Στην διαδρομή θα δούμε τον Πύργο 
Σιγιόν, όπου ο λόρδος Βύρων έγραψε τον Φυλακισμένο της Σιγιόν. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο . 

3η  ημέρα > Γενέυη > Βέρνη > Λουκέρνη > Ζυρίχη
Πρωινό και διασχίζοντας την πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα φτάσουμε στην Βέρ-
νη. Η πόλη είναι κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ, με χαρα-
κτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις. Στην 
περιήγηση μας θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Αγ. Βικεντίου, την κεντρική αρτηρία 
Μάρκτγκάσε πλαισιωμένη από ψηφιδωτές στοές, τον περίφημο πύργο των Ρολογιών 
κ.α. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την Λουκέρνη. Άφιξη και ξεκινάμε την 
ξενάγηση με την πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα 
δρομάκια και τις μικρές πλατείες με τα σιντριβάνια. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύ-
λινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πό-
λης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο 
ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά  . Ελεύθερος χρόνος στην 
πανέμορφη πόλη . Έπειτα αναχώρηση για την Ζυρίχη. Άφιξη , τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

4η ημέρα > Ζυρίχη > Ξενάγηση πόλης > Καταρράκτες Ρήνου 
Πρωινό. Η ξενάγηση μας αρχίζει με την παλιά πόλη, όπου θα δούμε την Γοτθική Εκ-
κλησία του 13ου αιώνα Φραουμνίστερ με τα περίφημα βιτρώ, την εκκλησία του Αγ. 
Πέτρου την μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, το πάρκο Ρί-
τερ, το λόφο του Ηλίου Σόνενμπεργκ, και τους τροπικούς κήπους του Πανεπιστημίου, 
την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. 
Η Μπανχόφστρασε, λεωφόρος των μεγάλων τραπεζών, είναι ο κεντρικότερος και 
πολυτελέστερος δρόμος της Ζυρίχης. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τους 

καταρράκτες Ρήνου, στην πόλη Σαφχάουζεν (σύνορα Ελβετίας – Γερμανίας) για να 
απολαύσουμε τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπη. 
Θαυμάστε το καταπράσινο Αλπικό τοπίο, τα δύο παλιά γραφικά κάστρα με τα θεάματα 
της υδάτινης μάζας που κρημνίζεται με δύναμη σε υψόμετρο πάνω από 16μ.

5η ημέρα > Ζυρίχη > Saint Moritz > Νταβός > Αλπικό Τρένο (Προαιρετική )                                            
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε αναχώρηση για το Chur από όπου θα 
επιβιβαστούμε στο Αλπικό τρένο (εισιτήριο εξ ιδίων) για το  παγκοσμίου φήμης χιο-
νοδρομικό κέντρο St. Moritz το οποίο είναι κτισμένο σε υψόμετρο 1580 μέτρων και 
περιβάλλεται από μια λίμνη με την οποία αποτελεί ιδανικό τοπίο. Αρχικά ήταν μικρό 
χωριό με ιαματικές πηγές, γνωστές ήδη από τους μεσαιωνικούς χρόνους. ‘Άρχισε να 
εξελίσσεται σε χειμερινό θέρετρο από το 19ο αιώνα και σήμερα είναι ένα μέρος ιδε-
ώδες για σκι αλλά και το καλοκαίρι για πεζοπορία. Στην συνέχεια αναχώρηση με το 
τρένο για το κοσμοπολίτικο Νταβός . Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην Ζυρίχη. 

6η ημέρα > Ζυρίχη > St. Gallen >  Δώρο η ξενάγηση στο Μόναχο > Πτήση επιστροφής
Πρωινό  και αναχώρηση για τις Ελβετικές Άλπεις και την πόλη Σαιν Γκάλλεν βρίσκε-
ται σε ευχάριστη τοποθεσία ανάμεσα στη λίμνη της Κωνσταντίας και το βουνό του 
Appenzell Άλπεις. Η πόλη πήρε το όνομα της από το ιρλανδικό Gallus που σημαίνει 
μοναχός. Έπειτα αναχώρηση για για τη πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο μια 
μοντέρνα διεθνής πόλη με καρδιά και μακρά παράδοση. Άφιξη και απευθείας ξενά-
γηση της πόλης, ξεκινώντας με το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Μονάχου Allianz 
Arena, το Ολυμπιακό κέντρο όπου έλαβαν χώρα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1972, το 
Μουσείο της BMW, την ‘Όπερα, το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα της Νίκης. Κατόπιν με 
τα πόδια, θα δούμε  την πλατεία του Καρόλου Stachus, την εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ, 
τον Καθεδρικό ναό αφιερωμένο στην Παρθένο Μαρία την Frauenkirche, την εντυπω-
σιακή κεντρική πλατεία Marienplatz με το νεογοτθικό Δημαρχείο να δεσπόζει στην 
καρδιά της. Εν συνεχεία, θα δούμε τη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά εδώδιμων προϊ-
όντων από όλο τον κόσμο την Viktualienmarkt και ολοκληρώνουμε με τα χειμερινά 
ανάκτορα της οικογένειας Βίτελσμπαχ το Residenz με τους ξεχωριστούς κήπους και 
την πλατεία με τα αγάλματα των 2 λιονταριών να δεσπόζουν αποτελώντας σύμβολο 
της Βαυαρίας. Στην συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.  
 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ  // ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

29/04 5 RAMADA CENTRE 
MUNCHEN MESSE 4*    499   415 150 ΠΡΩΙΝΟ 150 A3 802 08:35- 10:15                

A3 803 11:15- 14:45

1η μέρα > ΜΟΝΑΧΟ (ξενάγηση )                                              
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Μόναχο . Άφιξη και 
ξεκινάμε την ξενάγησή μας με το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Μονάχου Allianz 
Arena, το Ολυμπιακό κέντρο όπου έλαβαν χώρα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1972, το 
Μουσείο της BMW, την ‘Όπερα, το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα της Νίκης κα. Κατόπιν 
με τα πόδια, θα δούμε  την πλατεία του Καρόλου Stachus, την εκκλησία του Αγ. Μι-
χαήλ, τον Καθεδρικό ναό αφιερωμένο στην Παρθένο Μαρία την Frauenkirche, την 
εντυπωσιακή κεντρική πλατεία Marienplatz με το νεογοτθικό Δημαρχείο να δεσπόζει 
στην καρδιά της. Εν συνεχεία, θα δούμε τη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά εδώδιμων 
προϊόντων από όλο τον κόσμο την Viktualienmarkt και ολοκληρώνουμε με τα χει-
μερινά ανάκτορα της οικογένειας Βίτελσμπαχ το Residenz με τους ξεχωριστούς κή-
πους και την πλατεία με τα αγάλματα των 2 λιονταριών να δεσπόζουν αποτελώντας 
σύμβολο της Βαυαρίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

2η μέρα > ΜΟΝΑΧΟ > ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ (ξενάγηση )                                                      
Πρωινό και αναχώρηση για την πανέμορφη Νυρεμβέργη . Άφιξη και περιήγηση της 
πόλης που συνέδεσε το όνομα της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας και πατρίδα 
του ζωγράφου της Αναγέννησης, Άλμπρεχτ Ντύρερ. Κατά την περιήγηση στην πόλη 
με το εντυπωσιακό ιστορικό κέντρο, που διαρρέει ο ποταμός Ρέγκνιτζ, με τα μεσαιω-
νικά κτίρια και τα οχυρωματικά έργα που την περιβάλλουν, θα γνωρίσουμε το κτίριο 
που στέγασε το Συμμαχικό Δικαστήριο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, την κεντρική 
πλατεία, το Δημαρχείο και τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό. Το απόγευμα επιστροφή 
στο Μόναχο.

3η μέρα > ΜΟΝΑΧΟ > ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ > ΓΚΑΡΜΙΣ > ΟΜΠΕΡΑΜΑΡΓΚΑΟΥ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη κόσμημα των Αψβούργων το Ίνσμπρουκ, όπου 
γνώρισε λαμπρές ημέρες στην περίοδο της παντοδυναμίας των Αψβούργων. Θα 
δούμε την Μικρή Χρυσή Στέγη, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιακώβου, τα ανάκτο-
ρα Χόφμπουρν, την αψίδα του Θριάμβου, την κεντρική λεωφόρο Τερεζιενστράσσε 
και θα καταλήξουμε στην ιστορική παλιά πόλη . Στην συνέχεια θα περάσουμε από 
το Ζέεφελντ , θα επισκεφτούμε το γραφικό Γκάρμις Πατεκίρχεν στο οποίο έγιναν 2 
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες για να καταλήξουμε στο μοναδικής ομορφιάς Ομπε-
ραμεργκάου με τα ζωγραφιστά σπίτια και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική . Αργά το από-
γευμα επιστροφή στο Μόναχο .

4η ημέρα > MONaXO > ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 
Πρωινό και αναχώρηση για τη πόλη του Μότσαρτ. Θα ξεναγηθούμε  στην αυτοκρατο-
ρική πόλη. Θα περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ και τον ποταμό 
Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του 
Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο του Aγ. Πέτρου. 

Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του 
ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Αργά 
το απόγευμα  επιστροφή στο Μόναχο.

5η ημέρα > MONaXO > ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ                           
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και τη πτήση επιστροφής 

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

Σαλτσμπουργκ

Ινσμπουργκ

aυστριακό Τυρόλο - Βαυαρία

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με AEGEAN ATH-MUC-ATH . Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν . Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία  
Διατροφή όπως αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. Φ.Π.Α.  Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /
επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται : Φόροι αεροδρομίων. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται. Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ           

29/04 & 17/06 4

ROYAL NATIONAL 3* 549 469 150

ΠΡΩΙΝΟ BA 155
A3 175

AEGEAN AIR & 
BRITISH AIRWAYS

HOLIDAY INN REGENTS 4* 599 499 200

CUMBERLAND 4* 669 529 290

28,29/04,02,03,04/05, 16,23,24/06
5

ROYAL NATIONAL 3* 599 489 200

HOLIDAY INN REGENTS 4* 679 579 280

CUMBERLAND 4* 769 579 380

Λονδίνο  ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΓΟΥΙΝΣΔΟΡ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ – ΑΘΗΝΑ με τη BRITISH AIRWAYS ή την AEGEAN. Τρεις , τέσσερις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα- κεντρικά ξενοδοχεία 3* ή 4*   Πλουσιοπάροχο 
μπουφέ πρόγευμα καθημερινά (continental στο ROYAL NATIONAL ) . Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών• Φ.Π.Α.Δεν Περιλαμβάνονται:Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενo

1η μέρα > Αθήνα > Λονδίνο ξενάγηση πόλης και επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση με την BRITISH AIRWAYS ή την 
AEGEAN  . Άφιξη και γνωριμία με την Βρετανική πρωτεύουσα. Θα ξεκινήσουμε από 
το αριστοκρατικό Σάουθ Κένσινγκτον για να θαυμάσουμε τα ογκώδη, επιβλητικά 
μουσεία της Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα δούμε το 
μνημείο αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χόλ. Στη συνέ-
χεια θα περάσουμε από το Νάιτσμπριντζ με τα καλόγουστα πολυκαταστήματα Χά-
ροντς, Χάρβει Νίκολς. Διασχίζοντας την Park Lane θα δούμε τη Marble Arch και το 
αριστοκρατικό Mayfair. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την επίσημη κατοικία 
της Βασιλικής οικογένειας, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Περνάμε από το Ουέστμιν-
στερ με την Πλατεία Κοινοβουλίου όπου δεσπόζουν τα αγάλματα Εθνικών Ηρώων, 
το Κτίριο του Κοινοβουλίου και το Αβαείο και συνεχίζουμε με την οικονομική καρδιά 
του Ηνωμένου Βασιλείου το Σίτυ. Θα περάσουμε από τα Βασιλικά Δικαστήρια, τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, την Τράπεζα της Αγγλίας, το Χρηματιστήριο και 
τον Πύργο Του Λονδίνου. Η ξενάγηση μας ολοκληρώνεται στο Βρετανικό Μουσείο 
όπου θα ξεναγηθούμε στην πτέρυγα με τα περίφημα και μοναδικά γλυπτά του Παρ-
θενώνα . Μεταφορά και τακτοποίηση σε επιλεγμένα- κεντρικά ξενοδοχεία 3* ή 4*  

2η μέρα > Λονδίνο ελεύθερη μέρα  (Νυχτερινός γύρος πόλης)
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας. Για τους φυσιολάτρες μπο-
ρείτε να επισκεφθείτε ένα από τα δεκάδες πανέμορφα πάρκα του Λονδίνου όπως το 
Saint James Park, Kensington Gardens, Green Park και Hyde Park . Το απόγευμα 
σας προτείνουμε μια προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 ωρών (έξοδα ατομικά) στο 
νυχτερινό Λονδίνο. Θα περπατήσουμε στο κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης του 
Λονδίνου το west end με τα υπέροχα musical, το soho με τα σκοτεινά και ιδιαίτερα 
σοκάκια, τη china town, τη leicester square η πλατεία όπου λαμβάνουν χώρα οι 
πρεμιέρες Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών . Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο 
πούλμαν για μια νυχτερινή περιήγηση στο Τάμεση του Λονδίνου. Στάσεις για φω-
τογραφίες στα ωραιότερα ορόσημα της πόλης, London Eye, Big Ben, Millennium 
Bridge, Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge,Shard. Αργά το βράδυ επι-
στροφή 

3η μέρα > Λονδίνο – ελεύθερη μέρα ( κρουαζιέρα στον Τάμεση )  
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας. Ξεκινήστε από την Ρητζεντ 
Στρητ, δρόμο στον οποίο έχουν ανοίξει πάνω από 40 καινούργια καταστήματα τα 
τελευταία χρόνια, την Κάρναμπι Στρητ που είναι ο παράδεισος των Fashionistas. 
Ξεκουραστείτε και πιείτε έναν καφέ στο πανέμορφο του Sketch. Συνεχίζουμε στα 
αμέτρητα καταστήματα όλα brand names της Μποντ Στρητ. Πρώτο και καλύτερο το 
παγκόσμια γνωστό Harrods. Για όσους ενδιαφέρονται προτείνεται προαιρετικά μία 
εκδρομή - κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση, με επίσκεψη στην πόλη του Γκρίνου-

ιτς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διά μέσου των καναλιών του 
Κανάρι Γουάρφ.  Το βράδυ θα μεταφερθούμε στην ορθόδοξη εκκλησία της Αγίας 
Σοφίας για την παρακολούθηση της Αναστάσιμης Λειτουργίας.
4η μέρα > Λονδίνο (Οξφόρδη-Στράτφορντ Απόν Έιβον - Bicester Outlet Village)
Μπουφέ πρόγευμα και όλη η ημέρα στη διάθεσή σας. Για τους φίλους της τέχνης 
και των επιστημών μπορείτε να διαλέξετε ένα από τα δεκάδες μουσεία για να επισκε-
φτείτε όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τα 80.000.000 εκθέματα, το Μουσείο 
Βικτωρίας και Αλβέρτου το μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών τεχνών του κόσμου, 
το Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο, τη γκαλερί μοντέρνας τέχνης Τέιτ, το περίφημο 
μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό το καλύτερο στο είδος του, 
«για να γνωρίσετε από κοντά» μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτι-
κής, της show biz και του αθλητισμού. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να συμμετάσχετε 
(έξοδα ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της Αγγλίας. Πρώτη μας 
επίσκεψη η περίφημη Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την ευ-
καιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελί-
σκους, που υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και 
κήπους, τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Ελεύθερος χρόνος για 
αγορές, περιήγηση. Επόμενη μας επίσκεψη, η κωμόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον, η 
γενέτειρα πόλη του William Shakespeare, έναν από τους μεγαλύτερους θεατρικούς 
συγγραφείς και ποιητές στο κόσμο. Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι που γεννήθηκε 
και έζησε ο Βάρδος του Στράτφορντ και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα παρόχθια 
του ποταμού Έιβον. Τελευταία μας στάση το χωριό Bicester Outlet Village όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία για αγορές στις διάφορες μπουτίκ σε τιμές κόστους. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

5η μέρα > Λονδίνο > Κάστρο Γουίντσορ > Αθήνα 
Μπουφέ πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Το μεσημέρι αναχώρηση για την εκδρο-
μή μας στο Γουίντσορ. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το κάστρο του 
Windsor, την κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας απ’ τον καιρό του Γουλιέλμου του 
Κατακτητή. Θα επισκεφθούμε τα επίσημα διαμερίσματα και το Κουκλόσπιτο της Βα-
σίλισσας όπως και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Μετά το τέλος της επίσκεψής 
μας, θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. 
Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο Χήθροου για την πτήση 
επιστροφής μας στην Αθήνα. 

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Το τετραήμερο περιλαμβάνει μία λι-
γότερο ελεύθερη μέρα. Οι τιμές είναι βασισμένες με ισοτιμία λίρας του μήνα Μαρτί-
ου. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
4&5 

ΜΕΡΕΣ

Λονδίνο
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ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   ΜΟΝΟ-
ΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ           

ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

29/04 5
Q HOTEL/ MERCURE WARSZAWA GRAN 4* 470 380 160

ΠΡΩΙΝΟ 150 Α3 860 08:25-10:05 
A3 861 17:00-20:30HAMPTON BY HILTON KRAKOW/RADISSON 

BLU 4* 499 390 180

Πανόραμα Πολωνίας - Βρότσλαβ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με AEGEAN ATH-WAW-ATH. Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν. Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία  
Διατροφή όπως αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.Φ.Π.Α. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /
επαγγελματικής ευθύνης.Δεν περιλαμβάνονται:Φόροι αεροδρομίων.Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Δημοτικοί φόροι 
στα ξενοδοχεία.

1η μέρα > ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ > ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Βαρσοβία. Άφιξη και αναχώρηση 
για την Κρακοβία,   πρωτεύουσα της Πολωνίας στο παρελθόν, σημαντικό πόλο έλ-
ξης τουριστών σήμερα. Ακολουθεί ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης, όπου μεταξύ 
άλλων θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό 
Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την Καμπάνα, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, την 
μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία.
Στην πλατεία επίσης θα δούμει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε γύρω 
από το οποίο  παλαιότερα γινόταν το παζάρι της πόλης. Σήμερα πάρα πολλές εκθέ-
σεις αλλά και υπαίθρια bazaar διοργανώνοντα γύρω του. Στη συνέχεια τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. 

2η μέρα >  ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΑΛΑΤΟΡΥΧΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ & ΑΟΥΣΒΙΤΣ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια αναχώρηση για την Βιελίτσκα όπου 
τα αλατωρυχεία της αποτελούν σήμερα την ζωντανή απόδειξη του πανέμορφου και 
ιδιαίτερου κόσμου μας. Στις υπόγειες στοές του αρκετά εκατοντάδες μέτρα χαμηλό-
τερα από την επιφάνεια της γης, θα δούμε εκκλησίες ολόκληρες σκαλιστές πάνω 
στο αλάτι, αίθουσες συναυλιών, ομοιώματα του Ιησού, πάγκους , Αγιες Τράπεζες, 
όλα φτιαγμένα και σκαλισμένα πάνω στο αλάτι. Αργότερα θα επισκεφθούμε το 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 2.000.000 άτομα βρήκαν το θάνατο.

3η μέρα > ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΒΡΟΤΣΛΑΒ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Βρότσλαβ. Η πόλη έχει οριστεί ως πολιτιστική πρω-
τεύουσα της Ευρώπης για το 2016. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση της πόλης με τη 
θαυμάσια αρχιτεκτονική και την πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα, θα δούμε μετα-
ξύ άλλων την κεντρική πλατεία Ρίνεκ με τα πολύχρωμα κτίρια, τον Καθεδρικό Ναό, 
το Δημαρχείο το Πανεπιστήμιο, καθώς και το νησί Πιάσεκ στον ποταμό Όντερ. Στην 
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

4η μέρα > ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την Βαρσοβία. Περνώντας μέσα από 
καταπράσινα τοπία, και από εύφορες κοιλάδες θα φτάσουμε στην Τσεστοχόβα όπου 
θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα. Λίγος χρόνος ελεύθερος και στη 
συνέχεια αναχώρηση για την Βαρσοβία. Άφιξη  στην αρχαία πρωτεύουσα των δου-
κών της Μαζοβίας, που κατέχει μια θέση στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολι-

τιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 
μας.
5η μέρα > ΒΑΡΣΟΒΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) > ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης. Θα δούμε την κεντρική 
πλατεία της Αγοράς με τον οβελίσκο, το Βασιλικό Ανάκτορο, δείγμα μπαρόκ αρχιτε-
κτονικής 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 Παλά-
τι του Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο της κομμουνιστικής Ρωσίας στη Βαρσοβία, 
το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιέν-
σκι,  το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ 
παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βα-
σιλικούς 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. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επι-
στροφής μας. 

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

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
5 

ΜΕΡΕΣ

Κρακοβία

ΣΕΡΒΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

Αλατωρυχείο Βιελίτσκα

Κρακοβία 
Άουσβιτς

Βρότσλαβ
Βαρσοβία

Βιελίτσκα

Βαρσοβία

ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ           

29/04 & 17/06 4

ROYAL NATIONAL 3* 549 469 150

ΠΡΩΙΝΟ BA 155
A3 175

AEGEAN AIR & 
BRITISH AIRWAYS

HOLIDAY INN REGENTS 4* 599 499 200

CUMBERLAND 4* 669 529 290

28,29/04,02,03,04/05, 16,23,24/06
5

ROYAL NATIONAL 3* 599 489 200

HOLIDAY INN REGENTS 4* 679 579 280

CUMBERLAND 4* 769 579 380

 Βρότσλαβ 
(πολιτιστική 
πρωτεύουσα 

2016) 
Εγγυημένες θέσεις με την

ΝΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

28/04 & 
03/05 6 HOTEL 4*

675 445 180
ΠΡΩΙΝΟ 175 KLM

16/06 615 385 220

Benelux – Κάτω χώρες 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ- ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ με την KLM, Πέντε  διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα, Αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας, Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών , Φ.Π.Α Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρο-
μίου, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, και ότι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

1η μέρα > Αθήνα > Άμστερνταμ , ξενάγηση πόλης και κρουαζιέρα στα κανάλια 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Άμστερνταμ με την KLM . Άφιξη και 
αναχώρηση για την περιήγηση μας στη πόλη που μας φιλοξενεί. Θα γνωρίσουμε 
μεταξύ άλλων τα Βασιλικά Ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, το κεντρικό Σιδηροδρο-
μικό Σταθμό και τα άλλα αξιοθέατα της πόλης. Στην συνέχεια απολαύστε μία κρουα-
ζιέρα στα κανάλια δώρο του γραφείου μας. Τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 
4* . Το βράδυ ο αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος να σας συνοδέψει σε μία βόλτα στα 
περίφημα κόκκινα φανάρια...την γνωστή Red Light District 

2η μέρα >  Άμστερνταμ > ( Ψαροχώρια Μάρκεν Βόλενταμ )
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη επίσκεψη μας στα Μουσεία, Rijks, Van 
Gogh (έξοδα ατομικά χωρίς ξενάγηση). Στην συνέχεια για όποιον επιθυμεί μπο-
ρεί να συμμετάσχει στη προαιρετική εκδρομή στα γνωστά ψαροχώρια Marken και 
Volendam ( έξοδα ατομικά ).  Θα κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια τους όπως και 
στο γραφικό λιμανάκι του Volendam

3η μέρα > Άμστερνταμ > Αμβέρσα > Βρυξέλλες, ξενάγηση πόλης 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τις Βρυξέλλες με ενδιάμεση στάση την Αμ-
βέρσα . Άφιξη στις Βρυξέλλες όπου θα ξεναγηθούμε . Θα δούμε το καταπράσινο 
πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο θρυλικό στάδιο, την Mini-Europe, το βασιλικό παλάτι, 
την Κινέζικη Παγόδα, το Γιαπωνέζικο Πύργο και θα φωτογραφήσουμε την πρωτότυ-
πη αρχιτεκτονική κατασκευή του ATOMIUM. Περνώντας από το σύγχρονο κέντρο της 
πόλης και προχωρώντας προς το ιστορικό, θα δούμε το μπαρόκ Χρηματιστήριο, θα 
διασχίσουμε την αριστοκρατική πλατεία Grand-Sablon και το παρκάκι - πίνακα ζω-
γραφικής Square du Petit-Sablon, το νέο κλασσικό Δικαστικό Μέγαρο με κατεύθυν-
ση την Ευρωπαϊκή Γειτονιά. Τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* . Το βράδυ 
προαιρετικός περίπατος στην Grand Plaz όπου ξεκινάμε από την Μεγάλη Πλατεία και 
με συνοδεία του ξεναγού μας θα περιηγηθούμε στην γύρω περιοχή. 

4η μέρα > Βρυξέλλες > Βατερλό > Ναμούρ > Ντινάντ > Λουξεμβούργο 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Λουξεμβούργο που θεωρείται από τα 
σπουδαιότερα κέντρα της Διεθνούς οικονομικής ζωής. Πέρασμα από τον ιστορικό 
χώρο της περίφημης μάχης του Βατερλό. Κατά την διαδρομή προς Λουξεμβούργο θα 
διασχίσουμε μέσα από αχανείς χαράδρες τις Αρδένες, με τα καταπράσινα δάση, τα 
γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα. Η διαδρομή δίπλα στον ποταμό 
Μάας θα διακοπεί μόνο για λίγο καθώς θα σταματήσουμε σε μία από τις ομορφότε-
ρες πόλεις του Βελγίου την NAMUR όπου θα επισκεφτούμε το φημισμένο απόρθητο 

κάστρο της πόλης και την DINANT την πατρίδα του Σαξ εφευρέτη του σαξόφωνου και 
της μοναστηριακής μπύρας Leffe. Στην πόλη του Λουξεμβούργου θα περιδιαβούμε 
στους κεντρικούς δρόμους, τον επιβλητικό Ναό της Παναγίας, το κυβερνητικό κτίριο 
με το κάστρο, τις κατακόμβες και το φημισμένο για την θέα του μπαλκόνι της Ευρώ-
πης. Αργά το απόγευμα επιστροφή στις Βρυξέλλες.

5η μέρα > Βρυξέλλες > Γάνδη > Μπρυζ  
Μπουφέ πρόγευμα και για τη Γάνδη και τη Μπρυζ. Δυο φλαμανδικές, μεσαιωνικές 
πόλεις, κοσμήματα του Βελγικού Θρόνου. Στην επιβλητική Γάνδη θα επισκεφθούμε 
το ναό του St Bavon, όπου θα δούμε ένα αριστούργημα Τέχνης του 15ου αιώνα, το 
πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck «Ο Μυστικός Αμνός», έργο εμπνευσμένο από 
την Αποκάλυψη του Αγ. Ιωάννη, Θα περπατήσουμε τα πλακόστρωτα δρομάκια της 
πόλης. Εν συνέχεια θα επισκεφθούμε για την παραμυθένια Μπρυζ. Θα περπατή-
σουμε κατά μήκος των μαγευτικών καναλιών και των πέτρινων, μικρών, γεφυρών. 
Θα διασχίσουμε τασοκάκια γύρω από το μεσαιωνικό Κωδωνοστάσιο (κεντρικό decor 
χολιγουντιανής υπερπαραγωγής) της κεντρικής πλατείας Grotte Markt, και της 
Πλατείας του Δημαρχείου, Burg Markt, θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό Notre-
Dame de Bruges που φιλοξενεί εδώ και 500 χρόνια, στο ίδιο πάντα παρεκκλήσιο, το 
θεόπνευστο γλυπτό Madona του Μιχαήλ-Αγγέλου και τα Σπιτάκια του Θεού, maisons 
de Dieu. Αργά το απόγευμα επιστροφή στις Βρυξέλλες  

6η μέρα > Βρυξέλλες > Ρόττερνταμ > Ντέλφτ > Χάγη > Πάρκο Λουλουδιών 
Keukenhof > Άμστερνταμ-Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για Ρόττερνταμ, στις εκβολές του ποταμού Ρή-
νου. Πάνω σε τεχνητά νησάκια, έχουν φυτρώσει φουτουριστικού τύπου ουρανο-
ξύστες, προβλήτες, κρεμαστές γέφυρες σαν αυτές των Erasmus και Willem. Λίγα 
χιλιόμετρα πιο πέρα η ιστορική πόλη της Ολλανδίας, Ντέλφτ. Επόμενος σταθμός μας 
είναι η πόλη της Ειρήνης, Χάγη. Φινετσάτη, ήρεμη, αρχόντισσα. Διοικητική πρωτεύ-
ουσα της χώρας. Έδρα Διεθνών Οργανισμών για Θέματα Ειρήνης και Δικαιοσύνης, 
μία από τις τέσσερεις έδρες παγκοσμίως του Ο.Η.Ε. Επόμενη στάση μας θα
είναι στο μεγαλύτερο πάρκο λουλουδιών στο κόσμο Keukenhof το οποίο ανοίγει 
μόνο 2 μήνες το χρόνο. Αποχαιρετώντας την ολλανδική ενδοχώρα, ανηφορίζουμε 
για το Άμστερνταμ και το αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής . 

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.  Τελικό πρόγραμμα με το ενημερω-
τικό σας. 

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

28/04 8 HOTELS 3* +&4* 599 569 150 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 150 CROATIA 
AIRLINES

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τιμές 
ισχύουν για κρατήσεις που 
θα γίνουν έως 21 ημέρες 

πριν την αναχωρηση. 
Μετά υπάρχει επιβάρυνση 

50€

1n ημέρα > ΑΘΗΝΑ > ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΝΕΟΥΜ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση των Κροατικών 
αερογραμμών για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και μεταφορά στην περιοχή του Νέουμ, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2n ημέρα > ΝΕΟΥΜ > ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ > ΝΕΟΥΜ
Πρωινό και αναχώρηση με κατεύθυνση τη μεσαιωνική πόλη του Ντουμπρόβνικ, αυτό 
το σύμπλεγμα από ρωμαϊκά, μεσαιωνικά και αναγεννησιακά στοιχεία, ηλικίας 1300 
ετών αποτελεί τον σημαντικότερο προορισμό σε ολόκληρη την Αδριατική μετά τη Βε-
νετία. Το ιστορικό τμήμα της (προστατευόμενο από την Unesco) είναι μια οχυρωμένη 
πόλη με τείχος μήκους δυόμισι χιλιομέτρων. Θα ξεναγηθούμε ανάμεσα στα πέτρινα 
κτίρια με παράθυρα-πολεμίστρες και μικροσκοπικές «κρεμαστές» αυλές, την κεντρι-
κή οδό stradum, το παλάτι του κυβερνήτη της Δημοκρατίας της Ραγκούσα, το κτίριο 
του τελωνείου, το Δημαρχείο, το μοναστήρι των Φραγκισκανών, εκκλησιές, παλάτια, 
κρήνες. Στη μέση βρίσκεται η κεντρική πλατεία με το άγαλμα του μεσαιωνικού Ιππότη 
Ορλάντο, το ναό του Αγ. Βλάσιου προστάτη της πόλης και τον πύργο του ρολογιού. 
Επισκεφτείτε το φαρμακείο που λειτουργεί συνεχώς από το 1391. Στη συνέχεια ελεύ-
θερος χρόνος για προαιρετική κρουαζιέρα γύρω από το καταπράσινο νησί Locrum ή 
και επίσκεψη σε αυτό, περπάτημα στα τείχη της πόλης ή ανάβαση με το τελεφερίκ στο 
λόφο πάνω από την πόλη, για μία πανοραμική θέα ολόκληρης της περιοχής. Σε κάθε 
περίπτωση, το θέαμα θα σας εντυπωσιάσει! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το 
απόγευμα, δείπνο και διανυκτέρευση.

3n ημέρα > ΝΕΟΥΜ > ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ > ΝΕΟΥΜ
Πρωινό και η σημερινή μας διαδρομή θα μας οδηγήσει στο νησί Κόρτσουλα (Κόρ-
κυρα Μέλαινα των αρχαίων, δηλαδή Μαύρη Κέρκυρα) , γενέτειρα του Μάρκο Πόλο 
(όπως φημολογείται) και γνωστό για τα λατομεία μαρμάρων. Στην περιήγηση μας θα 
δούμε την κεντρική πλατεία, το κυριότερο μνημείο της πόλης, τον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Μάρκου, το ομορφότερο κτίριο του νησιού, το παλάτι του Αρχιεπισκόπου, 
κ.α.  Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσετε το ιστορικό κέντρο του νησιού, το οποίο 
όχι τυχαία χαρακτηρίζεται και ως «μίνι-Ντουμπρόβνικ». Το απόγευμα επιστροφή στο 
Νέουμ, δείπνο και διανυκτέρευση.

4n ημέρα > ΝΕΟΥΜ >ΣΠΛΙΤ >ΤΡΟΓΚΙΡ > ΣΙΜΠΕΝΙΚ
Μετά το πρωινό αναχώρηση μέσω μιας εκπληκτικής διαδρομής από τις παραλίες 
της Makarska παράλληλα με τις Δειναρικές Άλπεις, για την συμπρωτεύουσα Split. 
Στη διαδρομή θα απολαύσουμε το ομορφότερο ίσως κομμάτι των Δαλματικών ακτών 
με θέα τα νησιά Ελαφίτη, Korcula, Hvar και Brac. Άφιξη στο Split και περιήγηση στα 
ρωμαϊκά ανάκτορα που έφτιαξε ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός και δίκαια ονομάζεται 
σήμερα  «η πόλη μέσα στο Παλάτι». Συνεχίζουμε για το γειτονικό  και πανέμορφο 
μεσαιωνικό Τρογκίρ. Περιήγηση στην γραφική πόλη που είναι χτισμένη επάνω σε 
ένα νησάκι. Τελευταίος μας προορισμός η περιοχή του Σίμπενικ, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

5n ημέρα > ΣΙΜΠΕΝΙΚ > ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ > ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή του  Εθνικού πάρκου των λιμνών Plitvice.  
Προστατευόμενο από την UNESKO αυτό το σύμπλεγμα των 16 λιμνών όπου η μία 
τροφοδοτεί την άλλη με νερό δημιουργώντας μαγευτικούς καταρράκτες μέσα σε ένα 
μαγευτικό φαράγγι. Τα νερά έχουν ένα εκθαμβωτικό τιρκουάζ χρώμα που οφείλεται 
στο ασβεστολιθικό πέτρωμα του βυθού, ενώ διαφορετικά είδη ψαριών και υδρόβιων 
φυτών συμπληρώνουν την εικόνα. Ακολουθεί περιήγηση του πάρκου & των λιμνών.  
Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ. 
Ήταν από το 1945 πρωτεύουσα της Γιουγκοσλαβικης δημοκρατίας της Κροατίας και 
από το 1991 είναι πρωτεύουσα της ανεξάρτητης νέας Κροατίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
   
6n ημέρα > ΖΑΓΚΡΕΜΠ > ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ > ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ > ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Πρωινό και αναχώρηση για τη μικρή πόλη Postoina όπου θα επισκεφθούμε το περί-
φημο σπήλαιο, δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο. Το σύστημα σπηλαίων της Postoina 
είναι ξακουστό για τα όμορφα περάσματά του. Τα ζωντανά χρώματα και τα παρά-
ξενα σχήματα των σταλακτιτών και των σταλαγμιτών κάνουν τους διαδρόμους των 
σπηλαίων να μοιάζουν με κοσμήματα. Μερικοί λαμπυρίζουν σαν να είναι διάστικτοι 
με διαμάντια, ενώ άλλοι εκπέμπουν βαθιές αποχρώσεις ώχρας και του καφέ της 
σκουριάς. Με το ειδικό τραινάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπη-
λαίου και απολαμβάνουμε το μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο τους. 
Aκολουθεί επίσκεψη στην κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Στην αρχοντι-
κή Λουμπλιάνα, θα περπατήσουμε τα πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης και 
περνώντας από την τριπλή γέφυρα Tromostovje, θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, την 
πλατεία Πρέσερν, τη γέφυρα του Δράκου και φυσικά την ανοιχτή αγορά του Πλέσνικ. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.

7n ημέρα > ΖΑΓΚΡΕΜΠ > ΡΙΕΚΑ > ΟΠΑΤΙΑ > ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στον κόλπο Κβαρνέρ. Πρώτη μας 
στάση η Ριέκα, βρίσκεται στην αγκαλιά του κόλπου. Θα δούμε τον πύργο της πό-
λης, την εκκλησία των Καπουτσίνων, τα ερείπια του Ρωμαϊκού τείχους, το παλαιό 
δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου. Ελεύθερος χρόνος. Κατόπιν  ανα-
χώρηση για την Οπατία, το αριστοκρατικό θέρετρο της Αυστροουγγαρίας που μέσα 
από μία ρομαντική βόλτα που θα μας γυρίσει πίσω στον 19ο αιώνα  και την εποχή 
των Αυτοκρατόρων Φραγκίσκου Ιωσήφ και Σίσσυ. Η βίλα Angiolina με τις γιγάντιες 
μανώλιες, ο ναός του Αγ. Ιακώβου καθώς και τα αρχοντικά ξενοδοχεία με τα καζίνο 
εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

8n ημέρα > ΖΑΓΚΡΕΜΠ > ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για σύντομη πανοραμική περιήγηση της πόλης. Κατόπιν με-
ταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για Αθήνα.

Πανόραμα Δαλματικών Ακτών 

Περιλαμβάνονται: Aεροπορικά εισιτήρια Aθήνα –Ντουμπρόβνικ & Ζάγκρεμπ - Αθήνα με την CROATIA AIRLINES. Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* &  4*. Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) καθημερινά. Ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με ελληνόφωνo ξεναγό. Αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια ταξιδιού. Φ.Π.Α ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμου 150€. 
Checkpoint-είσοδοι πόλεων 10€ καταβλητέα τοπικά. Ό,τι δεν αναγράφεται ρητά  στο περιλαμβάνονται. Είσοδοι σε μουσεία, ανάκτορα, αρχαιολογικούς χώρους, εισιτήριο πλοίου για το νησί Κόρτσουλα 
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων καταβλητέοι τοπικά. Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά κ.λ.π
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ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

28/04 & 03/05 5

CRISTAL 4*

595 495 260

ΠΡΩΙΝΟ 185 SWISS

27/04 6 655 555 310

Κυανή Ακτή

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΙΚΑΙΑ-ΑΘΗΝΑ με την SWISS INTERNATIONAL με ενδιάμεσο σταθμό . Τέσσερις, πέντε διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* Μπουφέ πρόγευμα 
καθημερινά Πούλμαν για τις μεταφορές, περιηγήσεις, ως πρόγραμμα Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ταξιδιωτικής για τους εκδρομείς έως 75 ετών ,Φ.Π.Α. 
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου , πόλεων , αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα, και ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

1η μέρα > Αθήνα > Νίκαια > Αντίμπ > Κάννες  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την SWISS INTERNATIONAL (πρωί από 
Αθήνα & βράδυ από Νίκαια) για τη Νίκαια. Άφιξη και αμέσως θα αναχωρήσουμε 
για την Αντίμπ , η πάλαι ποτέ Ελληνική αποικία Σοφία Αντίπολις, πασίγνωστη για 
το ιστορικό της κέντρο όπου δεσπόζει το κάστρο της και το μουσείο Πικάσο. Νωρίς 
το απόγευμα αναχώρηση για τις κοσμοπολίτικες Κάννες όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο να περπατήσουμε στην εντυπωσιακή λεωφόρο Κρουαζέτ, να θαυμάσουμε τα 
πανάκριβα ξενοδοχεία και τα πλωτά παλάτια στο λιμάνι των Καννών αλλά και να 
φωτογραφηθούμε με φόντο το περίφημο κόκκινο χαλί, όπου κάθε χρόνο πραγμα-
τοποιείται το διασημότερο φεστιβάλ κινηματογράφου του κόσμου. Τακτοποίηση σε 
επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* . 

2η μέρα > Κάννες > Νίκαια > Μόντε Κάρλο 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη περιήγηση της πόλης της Νίκαιας . Θα 
ξεκινήσουμε από την παλιά πόλη, όπου φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών και 
τα παζάρια της όπως και ο καθεδρικός της ναός, το μέγαρο της δικαιοσύνης και η 
όπερα. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη διάσημη πλατεία Μασενά και θα ολο-
κληρώσουμε τον περίπατο μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, τον πιο εμπορικό δρόμο της 
πόλης όπου βρίσκεται η Νοτρ Νταμ, ναός μικρογραφία της Παναγίας των Παρισίων. 
Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε προ-
αιρετικά (έξοδα ατομικά) μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο. Γνωρίστε μαζί μας το πιο 
διάσημο Καζίνο του κόσμου και δοκιμάστε την τύχη σας. Αν πάλι δε συμπαθείτε τα 
τυχερά παιχνίδια, απολαύστε το ποτό ή το δείπνο σας ακούγοντας ζωντανή μουσική 
στα μπαρ του καφέ ντε Παρί και στις σάλες του Οτέλ ντε Παρί παρέα με τους διάση-
μους θαμώνες του πριγκιπάτου. Επιστροφή μετά τα μεσάνυχτα στο ξενοδοχείο μας. 

3η μέρα > Κάννες > μουσείο αρωμάτων > Μονακό 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το μουσείο- εργαστήριο αρωμάτων Φρα-
γκονάρ. Θα συνεχίσουμε με την επίσκεψή μας στο δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του 
πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε στο βράχο, παλιά πόλη, όπου 
κυριαρχεί το ωκεανογραφικό μουσείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καθεδρι-
κό ναό του Αγίου Νικολάου όπου βρίσκονται οι τάφοι της οικογένειας Γκριμάλντι. Η 
βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι! 

4η μέρα > Κάννες > Σαν Τροπέ > Πορτ Γκριμό 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας στα λαοφιλή θέρετρα 
της Κυανής Ακτής. Πρώτος μας σταθμός είναι το διάσημο ψαροχώρι του Σαν Τροπέ, 
όπου θα πάρουμε μια γεύση του ρυθμού της ζωής των διάσημων κατοίκων και επι-
σκεπτών της. Κινηθείτε στα πολύβουα σοκάκια της πόλης με τις πανάκριβες μπουτίκ 
και τα αριστοκρατικά καφέ και βγάλτε φωτογραφίες στον παλιό πύργο του λιμανιού. 
Επόμενος μας σταθμός το Πόρτ Γκριμό που θεωρείται, όχι άδικα ως η μικρή Βενετία 
της Κυανής Ακτής. Βαρκάδες, βόλτες και καλό γεύμα σας είναι κάποια από αυτά 
που σας προτείνουμε στον ελεύθερο σας χρόνο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε 
την Ανάσταση στην Ορθόδοξη Μητρόπολη της Κυανής Ακτής αφιερωμένη στον Άγιο 
Σπυρίδωνα. 

5η μέρα > Κάννες > Εξ αν Προβάνς > Μασσαλία (προαιρετική) 
Πρόγευμα, η ημέρα σας είναι ελεύθερη να εξερευνήσετε τις ομορφιές της πόλης. Αν 
πάλι επιθυμείτε ακολουθήστε την προαιρετική εκδρομή μας (έξοδα ατομικά) στην Εξ 
αν Προβάνς και στη Μασσαλία. Πρώτος μας σταθμός είναι η Εξ, όπου θα περιπλα-
νηθούμε στο ιστορικό της κέντρο. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τη Μασσαλία. 
Εκεί θα δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου 
όπως και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ που στεγάζεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης 
με θέα το Σατό Ντ’ Ιφ. Ελεύθερος χρόνος για μπουγιαμπέσα και ψώνια στο πολυκα-
τάστημα Γκαλερί λα Φαγέτ. Το απόγευμα επιστροφή στις Κάννες 

6η μέρα > Κάννες > Σαν Πωλ ντε Βανς > Αθήνα 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αριστοκρατικό χωριό Σαν Πωλ ντε Βανς. Περιπλα-
νηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα υπέροχα παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο τιμής 
στο Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημα σας στo ιστορικό καφέ Le Tilleul και επισκεφθεί-
τε το ίδρυμα Μεγκτ με την πλούσια συλλογή έργων επιφανών καλλιτεχνών της μο-
ντέρνας τέχνης. Μη λησμονήσετε να ανεβείτε στο γοτθικό καθεδρικό ναό του χωριού 
όπου φυλάσσεται η Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής. 

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Στο πενθήμερο πρόγραμμα δεν πε-
ριλαμβάνεται η εκδρομή στην Αντίμπ . Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

ΝΙΚΑΙΑ – ΜΟΝΑΚΟ – ΕΖ – ΚΑΝΝΕΣ –ΑΝΤΙΜΠ -  ΕΞ ΑΝ 
ΠΡΟΒΑΝΣ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ – ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΣΑΝ 
ΤΡΟΠΕ – ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΟ aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

5&6 
ΜΕΡΕΣ
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ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ. ΕΤΑΡΙΑ           

28/04 & 04/05 5

IBIS BERTHIER 3* 545 430 180

ΠΡΩΙΝΟ 155 AEGEAN AIR

NOVOTEL PARIS 17 4* 635 465 220

RONCERAY OPERA 3*sup 665 430 260

29/04 6

IBIS BERTHIER 3* 599 440 210

NOVOTEL PARIS 17 4* 699 510 275

RONCERAY OPERA 3*sup 685 440 300

Παρίσι

Περιλαμβάνονται: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ ΜΕ AIR FRANCE/AEGEAN AIRLINES. METΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ.  4, 5, 6 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣTO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ FACILITIES. ΜΠΟΥΦΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. 3ΩΡΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ.ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΞΕΝΑΓΟ. ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΞΕΝΑΓΟ. ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ DISNEYLAND.ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 
ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΞ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD. ΑΡΧΗΓΟ, ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ GALLERIES LAFAYETTE. ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΧΑΡΤΕΣ.Δεν περιλαμβάνονται: Φόρους αεροδρομίων (155€), εισόδους Λούβρου (17€ - 20€), Βερσαλλιών (15€), Disneyland (73€ Ενήλικας-65€ παιδί κάτω των 
12 ετών) και Αστερίξ (47€ ενήλικες – 39€ παιδιά κάτω των 12 ετών). Προαιρετική εκδρομή Νορμανδίας 50 € (μίνιμουμ συμμετοχή 15 ατόμων), Δημοτικό φόρο Παρισιού 2€ το άτομο ανά διανυκτέρευση σε 3 
αστέρων ξενοδοχεία – 2,50€ το άτομο ανά διανυκτέρευση σε 4 αστέρων ξενοδοχεία, ποτά, φιλοδωρήματα, κ.λ.π

1η ΗΜΕΡΑ > ΠΑΡΙΣΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφι-
ξη και μεταφορά στο κέντρο της πόλης για την ξενάγηση μας. Θα δούμε την Παναγία 
των Παρισίων, το Καρτιέ Λατέν, Σαιν Ζερμαίν, τους κήπους του Λουξεμβούργου, το 
Πάνθεον, τον τάφο του Ναπολέοντα, την Πλας ντε λα Κονκόρτ, το πετίτ Παλαίς και 
Γκραν Παλαί, τα Ηλύσια Πεδία, την Αψίδα του Θριάμβου, το Τροκαντερό, τον πύργο 
του Άιφελ, την Όπερα,.., κ.λ.π. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο επιλογής 
σας βάσει τιμοκαταλόγου. Χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Ακολουθείστε προαιρετικά την βραδινή κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα περίφημα 
μπατώ μους για μια γεύση από το φωταγωγημένο Παρίσι την νύχτα καθώς και την 
επίσκεψη στον γραφικό λόφο της Μονμάρτης με την μοναδική Σακρ Κερ και τους 
υπαίθριους ζωγράφους.

2η ΗΜΕΡΑ > ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ > ΛΟΥΒΡΟ > ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRaGONaRD
Πρόγευμα και αναχώρηση για την σημερινή μας ξενάγηση στα πανέμορφα Ανάκτορα 
των Βερσαλλιών. Θα δούμε τα Βασιλικά διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων 
όπου υπογράφηκε και η συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919. Χρόνος ελεύθερος για 
να επισκεφθείτε τους απέραντους Βασιλικούς κήπους με τις πανέμορφες λιμνού-
λες Επόμενος σταθμός μας το περίφημο μουσείο του Λούβρου. Με τον Ελληνόφωνο 
ξεναγό μας θα δούμε την Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, την 
Ελληνική πτέρυγα την πτέρυγα με τους πίνακες όπου και το μοναδικό αριστούργημα 
του Ντα Βίντσι, η περίφημη Τζοκόντα. Τελειώνουμε τη σημερινή μας ξενάγηση με την 
επίσκεψη μας στο μουσείο αρωμάτων της Fragonard. Το βράδυ κάντε μία βόλτα στη 
μοναδικά στολισμένη εορταστικά, Σανζ Ελυζέ, με τα πανέμορφα καφέ και τα πολυτε-
λή καταστήματα ή επιλέξτε τα στενά δρομάκια του Σαιν Ζερμαίν, στο μπον μαρσέ, με 
τα γραφικά τζαζ μπαρ και wine bars.

3η ΗΜΕΡΑ > ΠΑΡΙΣΙ > (ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ)
Πρόγευμα, πρωινό ελεύθερο για ψώνια στα πασίγνωστα πολυκαταστήματα της 
Gallerries Lafayette και Printemps. Πάρτε ένα ζεστό καφέ απο το Café de la Paix 
και περπατείστε την Opera Garnier, τη Λεωφόρο Capucines, τη Rue Royale και Rue 
de la Paix, Rue du Marche St. Honore, κ.λ.π. Eνναλλακτικά επιλέξτε την προαιρετική 
ολοήμερη εκδρομή στη Νορμανδία και στις πόλεις Ντωβίλ Τρουβίλ και Ονφλέρ. Το 
βράδυ προαιρετική διασκέδαση, διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ > ΠΑΡΙΣΙ > DISNEYLaND
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της Ντίσνευλαντ. Το πανέμορφο 
πάρκο άνοιξε τις πόρτες του τον Απρίλιο του 1992 και βρίσκεται σε απόσταση 32 
χιλιομ. Από το Παρίσι. Από τον Μάρτιο του 2002 εγκαινιάστηκε και το νέο πάρκο με τα 
περίφημα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν. Ζήστε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα πο-
ταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφτείτε το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους 
θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 ρεστωράν 
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, 
της Χιονάτης και των επτά Νάνων. 
Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι με-
ταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Επισκεφθείτε τα στούντιο της 
Μέτρο Γκόλντεν και σε ρόλους κομπάρσων ζήστε την μοναδική εμπειρία του γυρί-
σματος μιας ταινίας. Επιστροφή στο Παρίσι και το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε 
ένα από τα πασίγνωστα καμπαρέ του Παρισιού(LIDO, PARADIS LATIN, κ.λ.π)

5η ΗΜΕΡΑ > ΠΑΡΙΣΙ > (ΠΑΡΚΟ ΑΣΤΕΡΙΞ)
Πρόγευμα και ημέρα  ελεύθερη στη Γαλλική πρωτεύουσα όπου μπορείτε να την αξι-
οποιήσετε όπως εσείς νομίζετε καλύτερα. Μπορείτε να επισκευθείτε το νησάκι Λα 
Σιτέ με την επιβλητική Παναγία των Παρισίων και το περίφημο καμπαναριό. Να περ-
πατήσετε στα στενά δρομάκια του Καρτιέ λατέν και Σαιν Ζερμαίν και να δοκιμάσετε 
ένα ποτήρι κρασί με ποικιλία αυθεντικών Γαλλικών τυριών. Επωφεληθείτε από την 
προσφορά μας για δηλώσεις συμμετοχής έως 25/03 και απολαύστε την ολοήμερη 
εκδρομή στο πάρκο του Αστεριξ.

6η ΗΜΕΡΑ > ΠΑΡΙΣΙ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος,  15:30μμ επιβίβαση στο πούλμαν, μεταφορά στο αε-
ροδρόμιο  και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 5ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα του 6ου προ-
γράμματος. Η Σειρά εκτέλεσης του προγράμματος είναι ενδεικτική και τροποποιείται 
σύμφωνα με τις αργίες, τις ώρες πτήσεων και τα ραντεβού των μουσείων για τις 
ξεναγήσεις.Ακριβές ημερήσιο πρόγραμμα δίνεται στους πελάτες μία εβδομάδα πριν 
την αναχώρηση.

ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - DISNEYLaND – ΛΟΥΒΡΟ  
ΜΟΥΣΕΙΟ FRaGONaRD - (ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ) ΠΑΡΚΟ ΑΣΤΕΡΙΞ aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

5&6 
ΜΕΡΕΣ

Πύργος Αϊφελ

 ΔΩΡΟ 
η εκδρομή στο πάρκο 

του Αστεριξ για δηλώσεις 

έως 25/03

Εγγυημένες θέσεις με την



20

ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

28/04 8 HOTEL 4* 745 685 230 πρωινο + 4 γευματα 135
IBERIA

ATH-MAD 16:05-19:00 
MAD-ATH 10:50-15:20

Γύρος Πορτογαλίας

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ με την Iberia.Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, 
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα.Δύο (2) διαν/σεις στο Πόρτο, τρείς (3) διαν/σεις στη Λισσαβόνα και δύο (2) διαν/σεις στη Μαδρίτη.Διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων.Ημιδιατροφή καθημερινά στο Πόρτο 
και στη Μαδρίτη (πρωινό και δείπνο).Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο στη Λισσαβώνα.Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας (ελληνόφωνος).Ταξιδιωτική ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβά-
νονται: Φόροι Αεροδρομίων. Είσοδοι μουσείων, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα.Ότι ρητώς δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η  ημέρα > ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μαδρίτη.  Άφιξη και πα-
νοραμική περιήγηση της πόλης, η οποία βρίσκεται κατά μήκος των εκβολών του 
ποταμού Douro, στα βόρεια της χώρας.  Είναι ένα από τα παλαιότερα ευρωπαϊκά 
κέντρα και έχει ενταχθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς της Ουνέσκο, το 1996. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

2η ημέρα > ΜΑΔΡΙΤΗ > ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ > ΠΟΡΤΟ (550 χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον πρώτο σταθμό μας, την πόλη Σαλα-
μάνκα.  Βρίσκεται 200 χλμ. βορειοδυτικά της Μαδρίτης και θα σας εντυπωσιάσει με 
την ομορφιά και την ιστορία της.  Στην περιήγησή μας θα δούμε τον παλιό και νέο κα-
θεδρικό Ναό, το αναγεννησιακού ρυθμού πανεπιστήμιο (μην ξεχάστε να αποθανα-
τίσετε την πρόσοψη στο «Πάτιο ντε λας Εσκουέλας»), την Κάσα ντε λας Κόντσας που 
ξεχωρίζει από τα πέτρινα κοχύλια στους τοίχους και φυσικά την Μπαρόκ ρυθμού 
Πλαθα Μαγιόρ, με τα εκπληκτικά κτίρια που την περιβάλλουν, τη Ρωμαϊκή γέφυρα 
– Πουέντε Ρωμάνο - τον πύργο Τόρε ντε Κλαβέρο κ.α.  Συνέχεια της διαδρομής μας 
με προορισμό το Πόρτο.  Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα > ΠΟΡΤΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την πόλη, η οποία βρίσκεται 
κατά μήκος των εκβολών του ποταμού Douro, στα βόρεια της χώρας.  Είναι ένα από 
τα παλαιότερα ευρωπαϊκά κέντρα και έχει ενταχθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο, το 1996. Θα ξεκινήσουμε από την 
περιοχή Ριμπέιρα, στις όχθες του ποταμού Douro, όπου βρίσκονται τα παλιά κτίσματα 
και οι αποβάθρες απ’ όπου φορτώνονταν στις χαρακτηριστικές βάρκες το κρασί. 
Συνεχίζουμε με την άνω πόλη, όπου θα περιηγηθούμε στην περιοχή του Καθεδρικού 
Ναού και στο παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων.  Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον 
χρυσοποίκιλτο ναό του Άγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται 
το Εμπορικό Επιμελητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο.  Απόγευμα ελεύθερο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα > ΠΟΡΤΟ > ΚΟιΜΠΡΑ > ΦΑΤΙΜΑ > ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ (310 χλμ.)
Πρωινό και αναχωρούμε με κατεύθυνση νότια. Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε 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, τον χώρο 
του Πανεπιστημίου και θα περιηγηθούμε στους δρόμους της πόλης των ποιητών, 
με το πολυτραγουδισμένο της ποτάμι Μοντέγκο. Ακολουθεί το κέντρο του καθολικι-
σμού, η Φάτιμα. Πήρε το όνομα της από την εμφάνιση της Παρθένου Μαρίας το 1917 
σε τρία παιδιά αγροτών στην κοιλάδα “Cova Da Iria” και από τότε αναδείχθηκε ως 
η τοποθεσία με τη μεγαλύτερη προσέλευση προσκυνήματος παγκοσμίως. Μετά την 
περιήγηση θα συνεχίσουμε για τη Λισσαβόνα, τη μνημειακή πρωτεύουσα της Πορτο-
γαλίας και μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη, που το ιστορικό 

κέντρο της βρίσκεται κτισμένο επάνω σε επτά λόφους. Για το βράδυ σας προτείνουμε 
διασκέδαση σε κάποια παραδοσιακή ταβέρνα, με νοσταλγικά «Φάντος».  Διανυκτέ-
ρευση.

5η ημέρα >  ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ 
Πρωινό και ξεκινάμε την γνωριμία με την πόλη, η οποία είναι πλούσια σε γοτθική 
και μπαρόκ αρχιτεκτονική καθώς και σε μεταμοντέρνες κατασκευές. Θα περάσουμε 
από τις μεγάλες λεωφόρους και θα ανηφορίσουμε στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, 
απ’ όπου θα θαυμάσουμε τη θέα της πόλης και θα συνεχίσουμε με το πιο φημισμένο 
αξιοθέατο, το Εθνικό Μουσείο βασιλικών αμαξών, που περιέχει τη μεγαλύτερη συλ-
λογή των βασιλικών αμαξών στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι των Ιερω-
νημιτών που χτίστηκε το 1502 προς τιμή του Βάσκο ντε Γκάμα, όταν ανακάλυψε τον 
δρόμο των Ινδιών και θα φωτογραφηθούμε μπροστά στο μνημείο των Πορτογάλων 
θαλασσοπόρων, ον Πύργο της Μπελέμ. Χτίστηκε το 1515 στις όχθες του ποταμού Τά-
γου και έχει χαρακτηριστεί από την Ουνέσκο ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. 
Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα>  ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ > ΣΙΝΤΡΑ > ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ > ΚΑΣΚΑΙΣ > ΕΣΤΟΡΙΛ> 
ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) (110 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για την ολοήμερη, προαιρετική, εκδρομή μας 
στα προάστια της Λισσαβόνας. Πρώτος σταθμός το όμορφο βουνό Σίντρα όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι, το οποίο στέγασε τις βα-
σιλικές οικογένειες κατά τη διάρκεια  του 15ου/16ου και 17ου αιώνα. Στάση για 
μεσημεριανό γεύμα (προαιρετικά).  Εν συνεχεία κατευθυνόμαστε προς την παραλία 
Guincho περνώντας από την περιοχή Cape Roca, το πιο δυτικό σημείο στην Ηπειρω-
τική Ευρώπη. Θα επισκεφθούμε επίσης το γραφικό ψαροχώρι Κασκαΐς, με το παρα-
δοσιακό λιμάνι και τις πολύχρωμες βάρκες. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε το Κοσμοπολίτικο Eστορίλ, με τις πολυτελείς επαύλεις και το διάσημο 
καζίνο. Επιστροφή στη Λισσαβόνα το απογευματάκι.  Διανυκτέρευση.

7η ημέρα >  ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ  > ΜΑΔΡΙΤΗ  (600 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για τη Μαδρίτη.  Άφιξη και περιήγηση, 
η οποία θα μας αποκαλύψει τα πλούσια αξιοθέατα της ισπανικής πρωτεύουσας. Θα 
θαυμάσουμε τα εντυπωσιακά μνημεία και τις πλατείες, αρχίζοντας με το κεντρικότα-
το σημείο την Πουέρτα Ντελ Σολ, όπου βρίσκεται το άγαλμα σύμβολο της πόλης, την 
πλατεία της Θεάς Κυβέλης, την πύλη του Αλκαλά και το πάρκο Ρετίρο.  Η περιήγηση  
ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στο Παλάθιο Ρεάλ, το ξακουστό Βασιλικό Παλάτι.  
Ένα κολοσσιαίο κτίριο ιταλικού μπαρόκ ρυθμού με 2.800 δωμάτια, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε μερικά από αυτά.  Απόγευμα ελεύθερο. Το βράδυ σας 
προτείνουμε βραδινή διασκέδαση με Flamenco! Δείπνο και διανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ > ΜΑΔΡΙΤΗ > ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, για την πτήση της επιστροφής 
στην Αθήνα. 

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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1η ημέρα > Πτήση Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφι-
ξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη . 

2η ημέρα > Μαδρίτη  Ξενάγηση
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου της σημαντικότε-
ρης Πινακοθήκης στον κόσμο (ΠΡΑΔΟ). Τα πάνω από 10.000 έργα που ανήκουν στην συλ-
λογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα 
αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ ίσου 
σημαντικούς ζωγράφους. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της καρδιάς 
της Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της 
Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους και λογο-
τέχνες της Ισπανίας. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην 
Μαδρίτη των Αψβούργων. Απόγευμα ελεύθερο.

3η ημέρα > Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό προαιρετική αναχώρηση για την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών”, το Τολέδο, 
μία πόλη με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε 
στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, ένα 
μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ καθώς και 
την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο 
“Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”. Στη συνέχεια επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο με «Damasquinad», 
γνωστή Τολεδανική τέχνη που προέρχεται απο την εποχή των Αράβων. Επιστροφή στην Μα-
δρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα για ψώνια στην κομψότερη συνοικία της 
πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το 
παλάτι ή απλώς περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή 
Πλάθα Μαγιόρ.

4η ημέρα > Μαδρίτη – Σεγκόβια - El Escorial
Πρωινό και σας προτείνουμε την εκδρομή στη Σεγκόβια σπουδαίο οικονομικό και πολιτικό 
κέντρο του μεσαίωνα. Αναχώρηση και μετά από μια πολύ ωραία διαδρομή στις πλούσιες 

πεδιάδες, άφιξη στη Σεγκόβια, μια από τις αρχαιότερες πόλεις της ισπανίας. Περιήγηση στο 
ρωμαϊκό υδραγωγείο, από τα πιο καλοδιατηρημένα της αρχαιότητας και βόλτα στα γραφικά 
σοκάκια της πόλης,  στο γοτθικό καθεδρικό ναό και το περίφημο μαυριτανικό φρούριο «Αλκα-
ζάρ της Σεγκόβια». Συνεχίζουμε βορειοδυτικά της Μαδρίτης όπου βρίσκεται το μεγαλοπρεπές 
κτιριακό συγκρότημα του San Lorenzo de El Escorial, ένα μοναδικό δείγμα της Ισπανικής 
Αναγέννησης. Αποτελείται από δύο αρχιτεκτονικά συγκροτήματα, μεγάλης ιστορικής και πο-
λιτιστικής σημασίας: το El Real Monasterio de El Escorial και τη La Granjilla de la Fresneda. 
Στις μέρες μας στο Εσκοριάλ λειτουργεί το βασιλικό παλάτι, το μοναστήρι, ένα μουσείο και ένα 
σχολείο. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα > Μαδρίτη - Επιστροφή
Μετά το πρωινό, ελεύθερος χρόνος έως τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επι-
στροφής.

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

ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   ΜΟΝΟ-
ΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ //  ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

29/04 5 FLORIDA NORTE 4* 530 450 160 ΠΡΩΙΝΟ 150 A3 686 09:05-12:00                
A3 687 12:55-17:35

Μαδρίτη - Toλέδο

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ME AEGEAN ATH-MAD-ATH , Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας. Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού. Διανυκτερεύσεις 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία . Πρωινό, Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής 
ευθύνης.Δεν περιλαμβάνονται : Φόροι αεροδρομίων. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται. Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ           

ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

04/05 5
MERCURE BUDA 4* 399 329 130

ΠΡΩΙΝΟ

140
ΑΕGEAN AIRLINES 

ATH-BUD 15:50-16:45 
BUD-ATH 17:30-20:25

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τιμές 
ισχύουν για κρατήσεις 
που θα γίνουν έως 30 
ημέρες πριν την ανα-

χωρηση. Μετά υπάρχει 
επιβάρυνση 50€

NOVOTEL CENTRUM 4* 479 379 150

27/04 6
ΜΕRCURE BUDA 4* 479 379 130 ΠΡΩΙΝΟ + 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ 
ΓΕΥΜΑ

NOVOTEL CENTRUM 4* 549 419 150
MARRIOTT 5* 699 599 300

ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ           

ΩΡΑΡΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

28/04 5
ΜERCURE 

WESTBAHNHOF 4* 599 499 180
ΠΡΩΙΝΟ 150

ΑΕGEAN AIRLINES 
ATH-VIE 08.20-09:40 

BUD-ATH 17:30-20:25

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που 
θα γίνουν έως 30 ημέρες πριν την αναχωρηση. 

Μετά υπάρχει επιβάρυνση 50€VIENNART 4*sup 629 529 170

1η ημέρα > Αθήνα > Βιέννη 
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος με απευθείας πτήση για Βιέννη. Άφιξη και αναχώρηση για την ξενάγηση 
πόλης, την αριστοκρατική αυτή πρωτεύουσα, την πόλη της Μουσικής & των Μουσείων. Μπαίνοντας στην πόλη θα διασχί-
σουμε την περίφημη Ring Strasse με τα επιβλητικά μέγαρα του 19ου αι., την μεγαλοπρεπή Όπερα, τα Μουσεία Φυσικής 
Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, το ελληνιστικού ρυθμού εντυπωσιακό Κοινοβούλιο, το μεγαλοπρεπές Δημαρχείο, το 
Μπελβεντέρε το Πανεπιστήμιο, την κατοικία του Έλληνα ευεργέτη Σίμωνα Σίνα και το Musikverein.  Στη συνέχεια Θα 
επισκεφτούμε το παλάτι της Σίσσυ, το περίφημο Schönbrunn, όπου θα ξεναγηθούμε στο εσωτερικό των ανακτόρων 
(δωμάτιο Ναπολέοντα, κινέζικο σαλόνι, σαλόνι της Ελισάβετ κλπ). Το παλάτι οφείλει τη σημερινή του μορφή στη Μαρία 
Θηρεσία. Στο εξωτερικό τμήμα δεσπόζουν οι έξοχοι μπαρόκ κήποι, ισάξιοι των Βερσαλλιών, καθώς και ο παλαιότερος 
ζωολογικός κήπος του κόσμου. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται ο μητροπολιτικός 
ναός της Βιέννης Άγιος Στέφανος— ναός του 12ου αιώνα κι έπειτα, σε μεικτό ρομαντικό και γοτθικό ρυθμό, φέρεται ως 
κεντρικό αξιοθέατο της πόλης, με κυριότερο χαρακτηριστικό την πολύχρωμη, ψηφιδωτού ύφους, στέγη του. Κατόπιν θα 
περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας, όπου βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδας 
του 18ου αι. σε βυζαντινό ύφος, όπου δίπλα βρίσκεται ο ναός του Αγ. Γεωργίου και το σπίτι που έδρασε ο εθνομάρτυρας 
και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης Ρήγας Φεραίος. Αμέσως μετά θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας και θα 
κατευθυνθούμε στο ξενοδοχείο, όπου θα τακτοποιηθούμε και θα έχουμε χρόνο για ξεκούραση. Απόγευμα ελεύθερο. 
Προτείνουμε μια βόλτα φωταγωγημένη πόλη, να περπατήσετε στο κέντρο στην παλιά ελληνική συνοικία, όπου βρίσκονται 
τα όμορφα εστιατόρια της περιοχής για καλό φαγητό, εκεί όπου σύχναζαν οι Έλληνες έμποροι τον 19ο αιώνα. Μην παρα-
λείψετε να δειπνήσετε σε ένα από τα περίφημα κελάρια και να απολαύσετε την αυστριακή κουζίνα.
 
2η ημέρα > Βιέννη – ελεύθερη ημέρα
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία της Βιέννης, 
όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το μουσείο Αλμπερ-
τίνα με ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον 
κόσμο που έχει στην κατοχή του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής, το περίφημο Μuseums Quartier, με παγκοσμίου 
ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, που περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

(MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ. Ενδιαφέρον επίσης για τους 
μικρούς μας φίλους είναι το παιδικό μουσείο Zoom, το Haus der Musik, κ.α. που μπορείτε να επιλέξετε, σύμφωνα με 
τα ενδιαφέροντά σας. 

3η ημέρα > Βιέννη > (Δάση της Βιέννης – Μάγιερλιγκ–Μπάντεν) προαιρετικά
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα. Η σημερινή πρότασή μας αφορά την προαιρετική εκδρομή στα περίχωρα της Βιέννης, στα 
περίφημα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί στην τοποθεσία Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο της οικογένειας 
των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διαδόχου του θρό-
νου και της αγαπημένης του Μαρίας Βετσέρα. Κατόπιν θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Χαϊλιγκενκρόιτς. Ακολουθεί 
επίσκεψη στην όμορφη λουτρόπολη Μπάντεν, όπου θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο για να θαυμάσουμε τη γραφική 
αυτή πόλη, όπου βρίσκεται και το πολυσύχναστο Καζίνο, ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα της Ευρώπης. Έπειτα θα 
αναχωρήσουμε για την περιοχή των αμπελώνων, όπου θα καταλήξουμε στο κρασοχώρι, όπου θα απολαύσουμε το γεύμα 
μας σε παραδοσιακό τοπικό εστιατόριο. Το απόγευμα επιστροφή στην πόλη και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ αξιοποιήστε 
το παρακολουθώντας ένα κονσέρτο κλασσικής μουσικής. 
 
4η ημέρα > Βιέννη >  Εκδρομή στο Ζάλτσμπουργκ > Λίμνες προαιρετικά 
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Στην σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον Πύργο του Δούναβη με θέα 
σε όλη την Βιέννη, το Λούνα Παρκ Πράτερ, την υπέροχη Ισπανική Σχολή Ιππασίας και μην παραλείψετε να δοκιμάσετε 
Ζάχερ Τόρτε συνοδευόμενη από μία Βιεννέζικη ζεστή σοκολάτα.

5η ημέρα > Βιέννη > Βουδαπέστη > Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο σταθμό του τρένου και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Μετά την άφιξη θα 
περιηγηθούμε στα σπουδαιότερα αξιοθέατα της πόλης.Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να περπατήσετε στον κεντρι-
κό πεζόδρομο Vaci utca και να απολαύσετε έναν υπέροχο καφέ στο φημισμένο Ζαχαροπλαστείο Gerbaud στη πλατεία 
Vörösmarty. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για Αθήνα. 

1η ημέρα > Αθήνα > Βουδαπέστη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος και πτήση για την όμορφη πόλη της Βουδαπέστης. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
2η ημέρα > Βουδαπέστη > Ξενάγηση πόλης- κρουαζιέρα στο Δούναβη (προαιρετικά)
Πρωινό και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση της Βουδαπέστης. Θα επισκεφτούμε την μεγάλη Πλατεία των Ηρώ-
ων, τη λεωφόρο Αντράσσυ, την Όπερα και το Κοινοβούλιο. Θα κατευθυνθούμε κατά μήκους του Δούναβη, όπου θα 
θαυμάσουμε τις όμορφες γέφυρες και το Νησί της Μαργαρίτας. Έπειτα θα κατευθυνθούμε στην πλευρά της Βούδας 
να επισκεφτούμε τον Πύργο των Ψαράδων και τον Λόφο του Γκέλλερτ. Μετά το τέλος της ξενάγησης, επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποιο από τα δημόσια Λουτρά 
της πόλης. Τα πιο φημισμένα, μοντέρνα και ιστορικά είναι του Gellert στο ομώνυμο ξενοδοχείο στην πλευρά της Βού-
δας. Στη συνεχεία προτείνουμε να περάσετε απέναντι και να επισκεφθείτε τη Σκεπαστή Αγορά η οποία αποτελεί μέρος 
της καθημερινής ζωής των Ουγγαρέζων. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε το περίφημο ουγγαρέζικο σαλάμι, 
πάπρικα για το γκούλας, τα τοπικά ποτά Ούνικουμ και Παλίνκα, καθώς και τα ονομαστά τους κρασιά με ιδιαίτερο το 
κόκκινο. Για το βράδυ σας προτείνουμε μία νυχτερινή βόλτα με την κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα θαυμάσετε την 
πόλη φωταγωγημένη και βέβαια δεσπόζει το μεγαλοπρεπές Κοινοβούλιο (προαιρετικό).
3η ημέρα > Βουδαπέστη  
Πρόγευμα. Ημέρα ελεύθερη. Για μικρά αλλά και μεγάλα παιδιά προτείνουμε ανεπιφύλακτα το ζωολογικό κήπο της 
πόλης στο δημοτικό πάρκο - V—rosliget. Ο ζωολογικός κήπος της Βουδαπέστης είναι ένας από τους παλαιότερους 
στον κόσμο αφού άνοιξε τις πύλες του στις 9 Αυγούστου 1866. Εντυπωσιάζει τόσο ο αριθμός των ζώων που φιλοξενεί 
όσο και τα κτίρια σε αρτ νουβό στυλ που διαθέτει. Εύκολη πρόσβαση με το μετρό. Δίπλα στο Ζωολογικό. Επίσης 
μπορείτε να επισκεφθείτε την πλούσια Πινακοθήκη το Κοινοβούλιο με το πολύ ενδιαφέρον «εσωτερικό» του, το νησί 
της Μαργαρίτας αλλά και να απολαύσετε τον καφέ σας, στα φημισμένα Καφέ Gerbaeud & New York. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε (προαιρετικά) την ακολουθία της Ανάστασης, στην ορθόδοξη εκκλησία της Βουδαπέστης.
4η ημέρα > Βουδαπέστη >  (Βιέννη)
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την προαιρετική εκδρομή μας στη Βιέννη, την όμορφη αυστριακή πρωτεύουσα. Κατά την 

άφιξη ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης, όπου θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο, με τα επιβλητικά μέγαρα του 
19ου αι., την Όπερα, τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανε-
πιστήμιο και το Μπελβεντέρε. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη για να απολαύσετε τον καφέ σας στα περίφημα βιεννέζικα 
ζαχαροπλαστεία, να γευτείτε το αυθεντικό σνίτσελ, να περπατήσετε στον πεζόδρομο με τα  επώνυμα καταστήματα. Το 
απόγευμα επιστροφή στη Βουδαπέστη. 
5η ημέρα > Βουδαπέστη  > Παραδουνάβια Χωριά > Πασχαλινό γεύμα
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χωριό των καλλι-
τεχνών, ο Αγ. Ανδρέας, με τα αμέτρητα μουσεία, τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα τουριστικά καταστήματα. Συνε-
χίζουμε για το Βίσσεγκραντ, το πιο ιστορικό αξιοθέατο της μαγευτικής Καμπής του Δούναβη. Από το άλλοτε λαμπρό 
και φημισμένο ανά την Ευρώπη βασιλικό ανάκτορο του, σώζονται μόνο λίγα ερείπια αλλά η αναγεννησιακού ρυθμού 
επίσημη αυλή υποδοχής αναστηλώθηκε με βάση τα παλιά σχέδια. Εν συνεχεία θα έχουμε Πασχαλινό γεύμα στο ανα-
γεννησιακό εστιατόριο Renaissance. Ακολουθεί βόλτα στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα 
διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του Δούναβη, την Ουγγαρία με την Σλοβακία για να περάσουμε στην 
πόλη Στούροβο της Σλοβακίας από όπου θα απολαύσουμε το θέαμα που προσφέρει ο Δούναβης, αλλά και ο Άγιος 
Στέφανος φωτισμένος στον απέναντι λόφο της Ουγγαρίας. Επιστροφή το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Για το βράδυ 
σας προτείνουμε να κάνετε τη βόλτα σας, δίπλα στο Δούναβη. 
6η ημέρα > Βουδαπέστη  – Αθήνα
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να κάνετε τις τελευταίες βόλτες και ψώνια στην πόλη. Το απόγευμα μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για Αθήνα. Οι πλούσιες εικόνες και την όμορφη Βουδαπέστη θα συνοδέψουν 
το ταξίδι της επιστροφής σας. Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε πολλούς λόγους για να ξαναεπισκεφτείτε την κεντρική Ευ-
ρώπη!

Σημείωσεις: Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς παραλείψεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον 
διοργανωτή για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος. To Πασχαλινό γεύμα ισχύει μόνο για την αναχώρηση 
27/4. Tο πενθήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση 04/05  πραγματοποιείται με μία ελεύθερη ημέρα λιγότερη

Βιέννη - Βουδαπέστη

Βουδαπέστη

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της AEGEAN.Διαμονή σε ξενοδοχεία  επιλογής 4 *  με πρωινό σε μπουφέ. Ξενάγηση της πόλης και στα θερινά ανάκτορα Schönbrunn, με Έλληνα 
ξεναγό. Περιήγηση στην πόλη της Βουδαπέστης με Έλληνα ξεναγό. Εισιτήρια τρένου από Βιέννη προς Βουδαπέστη. Mεταφορές από/προς τα αεροδρόμια. Αρχηγός εκδρομής. Ενημερωτικά έντυπα. Ταξιδιωτική 
ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων . Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό η προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5* της επιλογής σας.Ξενάγηση Βουδαπέστης με ελληνόφωνο ξεναγόΕκδρομή στα Παραδουνάβια 
Χωριά με ελληνόφωνο ξεναγόΠασχαλινό γεύμα (μόνο για την αναχώρηση 27/4)Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο εξωτερικόΤοπικός ελληνόφωνος συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομήςΑσφάλεια 
αστικής ευθύνηςΕνημερωτικά έντυπα – χάρτεςΔεν Περιλαμβάνονται:Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (€ 140)Είσοδοι μουσείων ή εσωτερικών χώρων επισκέψεωνΌ,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο 
ή προαιρετικό
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ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ           

29/04,02,04/05 & 
17/06 5

MARRIOTT C.FLORA 4* 515 455 100

ΠΡΩΙΝΟ + 3 ΓΕΥΜΑΤΑ 140 AEGEAN AIRHOTEL 987 4* 555 495 170

MARRIOTT PRAGUE 5* 755 695 360

1η  μέρα > ΑΘΗΝΑ > ΠΡΑΓΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα.  Άφιξη στην ‘‘χρυσή πόλη’’ και 
συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας, επιβίβαση στο λεωφορείο και η ξενάγησή μας 
ξεκινάει με το  ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα Στράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές συ-
νοικίες στην Πράγα. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την επιβλητική μπαρόκ εκκλη-
σία του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε από την γραφική Γοτθική γέφυρα του Κα-
ρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά δρομάκια της ‘‘Βασιλικής οδού’’ ως την πλατεία της 
παλιάς πόλης, με το  Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό ρολόι και την ‘‘παρέ-
λαση των αποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία του ιστορικού κέντρου της Πράγας. 
Μετά την ξενάγηση θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο για να απολαύσουμε την 
παραδοσιακή τοπική κουζίνα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. 
Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ και 
μπύρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ της Πράγας.

2η  μέρα > ΠΡΑΓΑ > (ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ Προαιρετικά)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα είναι ελεύθερη, πρότασή μας είναι μία ολοήμερη 
εκδρομή στη  δεύτερη πιο όμορφη πόλη μετά την Πράγα στο «Τσέσκυ Κρούμλοβ». 
Χείμαρροι του ποταμού Βολτάβα τρέχουν σε πολλά σημεία αυτής της μεσαιωνικής 
πόλης η οποία όπως και η Πράγα, είναι στην λίστα των διατηρητέων πόλεων της 
Ουνέσκο. Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού και 
αναγεννησιακού ρυθμού κτήρια,  τις εκκλησίες  και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη 
του Κρούμλοβ εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής 
αξίας όπως η ‘‘κρυφή γέφυρα’’. Επισκεφθείτε το κάστρο της πόλης και θαυμάστε 
από ψηλά την πανοραμική θέα. Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.

3η  μέρα > ΠΡΑΓΑ > (ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ) 
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε από την Πράγα με προορισμό την γνωστή λου-
τρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία. Γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών της. 
Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο 
και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, 
των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον πο-
ταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε  γιατί  ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ ο Τσάρος 
της Ρωσίας κ.α.  περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγηση μας στην πόλη θα 

έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Αναχώρηση για την Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.  

4η  μέρα > ΠΡΑΓΑ > (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗΣ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας ξεκινάει  με το μοναστήρι του Στράχοβ  
και το Λορέττο ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Πράγας, στη  συνέχεια κατευ-
θυνόμαστε στη μαγευτική καστρούπολη, την Ακρόπολη της Πράγας που απλώνεται 
πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε στον εντυπωσιακό Γοτθικό ναό 
του Αγ. Βίτου και στην ‘‘βασιλική’’ του Αγ. Γεωργίου. Μετά την ξενάγησή μας θα 
έχουμε 2ωρη κρουαζιέρα στο ποταμό Βολτάβα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυ-
μάσουμε την Πράγα από μια άλλη άποψη. Η κρουαζιέρα θα συνοδεύεται από γεύμα 
σε μπουφέ. Μετά το γεύμα ελεύθεροι για μια βόλτα στην πόλη.  Για το βράδυ σας 
προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση  «Μαύρου Θεάτρου», όπερα κ.α. ,   
άλλωστε βρίσκεστε στην πόλη όπου γεννήθηκε η ιδέα του Μαύρου Θεάτρου! 

5η  μέρα > ΠΡΑΓΑ > ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και με τις καλύτερες εντυπώσεις από την όμορφη πρω-
τεύουσα της κεντρικής Ευρώπης, αναχωρούμε για το αεροδρόμιο και την πτήση της 
επιστροφής.

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

Κάρλοβι Βάρι

Πράγα 

Περιλαμβάνονται Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Πράγα – Αθήνα. Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας. 4 διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό. 2 γεύματα 
σε τοπικό εστιατόριο. 1 γεύμα στην  κρουαζιέρα στο ποταμό Βολτάβα. Ξενάγηση της παλιάς πόλης της Πράγας. Ξενάγηση του Κάστρου της Πράγας. Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ. Ελληνόφωνος 
συνοδός – Ξεναγός. Ταξιδιωτική ασφάλεια με επιπλέων παροχές. Ενημερωτικά έντυπα. Φ.Π.Α Δεν περιλαμβάνονται : Φόροι αεροδρομίων. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου 
απαιτείται. Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία..

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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Πράγα

Εγγυημένες θέσεις με την
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Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή  Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Παρατηρήσεις 

27/04.
Βενετία Russot 4*  

Φλωρεντία Delta Florence 4*  
Ρώμη Vintage 4* 

πρωινό +  
2 δείπνα 579 € 379 € 210 € Check Point 25€ 

1η ημέρα > aΘΗΝΑ >  ΠΑΤΡΑ > ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα / Μπάρι . Διανυκτέρευση εν πλω.  
 
2η ημέρα > ΑΝΚΟΝΑ/ ΜΠΑΡΙ  > ΡΩΜΗ 
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνας / Μπάρι . Στην συνέχεια αναχώρηση για την Ρώμη. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα >  ΡΩΜΗ > ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση της πόλης.  Θα δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύ-
τερο 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 αυ-
τοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους 
της Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερω-
μένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β΄ όπως  επίσης και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, 
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, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύ-
νης και την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και θα τελειώσουμε ρίχνοντας ένα κέρμα και 
κάνοντας μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Έπειτα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
. Αργότερα, η δική μας πρόταση είναι (προαιρετικά) το Roma By Night, για να γνωρίσετε τη 
μαγεία της φωτισμένης Ρώμης σε μια τρίωρη νυχτερινή ξενάγηση.

4η ημέρα > ΡΩΜΗ > ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ  
Πρωινό και επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα 
μουσεία του Βατικανού, ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε το σύ-
μπλεγμα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, την αίθουσα των ζώων, του 
Απόλλωνα, τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοτάπητων, την αίθουσα με τους γεω-
γραφικούς χάρτες, τις αίθουσες που έχει ζωγραφίσει και διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγρά-
φος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιξτίνα με τις μεγαλοφυείς τοιχογραφίες 
του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας 
ζωγραφικής όλων των εποχών. Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη 
μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επι-
βλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο 
που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. 

5η ημέρα >  ΡΩΜΗ > ΣΙΕΝΝΑ > ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ >  ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ                                                                           
Πρωινό και αναχώρηση για μια από εκείνες τις λιγοστές πόλεις που διερωτάται κανείς 
πως κατόρθωσαν να παραμείνουν ανέγγιχτες από τη φθορά του χρόνου και την ανθρώ-
πινη παρέμβαση, τη μεσαιωνική Σιένα. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, εξερευνώντας 
τα δρομάκια και τις γειτονιές, θα σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο, με τον τυπικό πύρ-
γο του Δημαρχείου και θα ανηφορίσουμε μέχρι την πλατεία του Ντουόμο. Στη συνέχεια, 
αναχωρούμε για τη Φλωρεντία.  Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην πόλη. Κατά 
τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε 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. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, του μεγάλου 
φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε, 
ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα 
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας. Τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα > ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ > ΒΕΝΕΤΙΑ > ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ                                                                           
Πρωινό. Έπειτα αναχώρηση για την Βενετία . Άφιξη και ξεκινάμε για την ξενάγησή μας 
στην πόλη (εισιτήριο βαπορέτου εξ ιδίων). Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της Γα-
ληνοτάτης 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 κτίρια της θα σας 
ενθουσιάσουν. Στην συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

7η ημέρα > ΒΕΝΕΤΙΑ > ΒΕΡΟΝΑ >  ΜΙΛΑΝΟ  SHOPPING  
Πρωινό και 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  αναχώρη-
ση για το Μιλάνο.  Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση στο εντυπωσιακό Ντουόμο, ο Καθεδρι-
κός Ναός και η διάσημη Σκάλα, είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα σας εντυπωσιάσουν 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . 

8η ημέρα > ΜΙΛΑΝΟ > ΑΝΚΌΝΑ – εν πλω                                                                                                                   
Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα απ’ όπου θα πάρουμε το 
καράβι, χαρείτε τις ανέσεις του καραβιού.  

9η ημέρα > ΠΑΤΡΑ > ΑΘΗΝΑ
Άφιξη, αποβίβαση και αναχώρηση για τον τελικό μας προορισμό μας. Άφιξη στην πόλη μας. 

Mεγάλος γύρος Ιταλίας OΔΙΚΩΣ
9

ΜΕΡΕΣ

Ρώμη

Περιλαμβάνονται: Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια γραμμής Πάτρα – Ανκόνα / Μπάρι / Ανκόνα -  Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ ντουζ • Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία  4 * • Πρωινό σε 
μπουφέ και δείπνο καθημερινά (εκτός πλοίου) • Εκδρομές, περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου μας • Λιμενικά τέλη • Φ.Π.Α. • Ασφαλιστική κάλυψη.  ΔΕΝ 
Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, αρχαιολογικούς χώρους • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο • Δημοτικοί φόροι • Check point 25 ευρώ ανά άτομο.

Σιέννα

Ρώµη

Φλωρεντία

Βενετία

Ανκόνα

Μπάρι

Ηγουµενίτσα

Βερόνα
Μιλάνο 

Βενετία
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Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή  Παιδί 2-12 Επιβ. 
Μονόκ. Παρατηρήσεις 

28/04 & 03/05

Peak Hotel 4* Ταξίμ πρωινό 300 € 135 € 145 €
Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*&4* στην Θεσ/νίκη 

με πρωινό 
Golden Age 4* Ταξίμ πρωινό 324 € 135 € 165 €

Konak / Keban 4* Ταξίμ πρωινό 330 € 135 € 170 €
Peak Hotel 4* Ταξίμ Deluxe Room πρωινό 364 € 135 € 190 €

Κωνσταντινούπολη 

Πάσχα στη Κωνσταντινούπολη 
& Ανάσταση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο!

OΔΙΚΩΣ

aEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

7
ΜΕΡΕΣ

4&5
ΜΕΡΕΣ 

1η ημέρα > Αθήνα - Θεσσαλονίκη 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Θεσσαλονίκη. Άφιξη νωρίς το από-
γευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκου.
Διανυκτέρευση.
2n ημέρα > Θεσσαλονίκη > Ανδριανούπολη > Κωνσταντινούπολη
Αναχώρηση το πρωί και με τις προβλεπόμενες στάσεις, διερχόμαστε έξω από την Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρού-
πολη και φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις, αναχώρηση για την 
Ανδριανούπολη, επίσκεψη στο Μουσείο Υγείας της Ανδιανούπολης όπου βρίσκεται και το Νοσοκομείο της Οθω-
μανικής πρωτεύουσας. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Ουτς Τζαμί. Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και το 
βράδυ παρακολούθηση του επιταφίου.  
3n ημέρα > Κωνσταντινούπολη > Καπαλί Τσαρσί >Πριγκηπόννησα
Πρωινό και αρχίζουμε με την μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα 
για ψώνια σε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α. Στο χρόνο αυτό μπορείτε να 
περάσετε και μια βόλτα από την Αιγυπτιακή αγορά. Ακολούθως περνάμε από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του 
Βοσπόρου στην ασιατική ακτή. Άφιξη στη Χαλκηδόνα με τη γνωστή λεωφόρο Βαγδάτης και τα υπερπολυτελή 
εμπορικά καταστήματα. Συνεχίζουμε για το λιμάνι του Μπόσταντζι, από όπου θα κάνουμε προαιρετική εκδρομή 
με το πλοιάριο της γραμμής, για τα Πριγκιπόνησα. Άφιξη στην Πρίγκιπο και χρόνος ελεύθερος για βόλτα με 
τα γραφικά παϊτόνια, όπου θα θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις με τους ολάνθιστους κήπους. Για 
όσους επιθυμούν προτείνουμε την ανάβαση-προσκύνημα στο μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη του Κουδουνά.. Το βρά-
δυ παρακολούθηση της θείας λειτουργίας της Αναστάσεως. 

4n ημέρα ‣ Κωνσταντινούπολη (Ξενάγηση πόλης) ‣ ΒΟΣΠΟΡΟΣ
Μετά το πρόγευμά μας συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια πλωτή περιήγηση στο μοναδικό Βόσπορο. Συνεχί-
ζουμε,και περνώντας μπροστά από το τέμενος του Πορθητή, όπου βρισκόταν ο ναός των Αγίων Αποστόλων, 
περνάμε πλάι από την Κερκόπορτα και ξεναγούμαστε στη Μονή της Χώρας, τη μεγαλύτερη πινακοθήκη βυζαντι-
νών ψηφιδωτών στον κόσμο. Συνεχίζουμε για το Βυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί, βλέπουμε τη γερμανική κρήνη του 
Κάϊζερ, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών,τη στήλη του 
Πορφυρογέννητου. Επόμενη επίσκεψή μας η Αγία Σοφία, το δημιούργημα των αρχιτεκτόνων, Ανθέμιου και Ισί-
δωρου. Κατόπιν, απαραίτητη η επίσκεψή μας στη Δεξαμενή του Ιουστινιανού, με τους διαφόρων ρυθμών κίονες. 
Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο παλάτι του Τοπ Καπί, που είναι το πρώτο παλάτι που δημιουργήθηκε από τους 
Οθωμανούς. Νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης. 

5η ημέρα : Κων/πολη – Προύσα (Προαιρετική)
Πρωινό και η  ημέρα ελεύθερη να την αξιοποιήσετε όπως εσείς νομίζετε . Εμείς σας προτείνουμε εκδρομή στην 
Προύσα. Περνώντας από την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, φθάνουμε στο λιμανάκι της Αρετσούς. Περνάμε 
απέναντι με το καράβι στην προβλήτα του Εσκίχισάρ και περνώντας για τη Γιάλοβα φθάνουμε στην καταπράσινη  
Προύσα. Εκεί επισκεφθόμαστε το κενοτάφιο του Καραγκιόζη, το Ουλού Τζαμί, χτισμένο το 1399 και κάνουμε μια 
περιήγηση στη παλιά πόλη της Προύσας. Η Προύσα είναι γνωστή για τα υφαντά της, τις χειροποίητες δαντέλες, 
τις πετσέτες, τα μεταξωτά. Επιστροφή το απόγευμα στην Κων/πολη.  Για τους ταξιδιώτες που δεν θα έρθουν στην 
Προύσα, η ημέρα θα είναι ελεύθερη.
6n ημέρα ‣ Κωνσταντινούπολη ‣ Πατριαρχείο ‣Βλαχέρνα ‣ Μπαλουκλί ‣ IS TaNBUL FORUM ‣ Θεσσαλονίκη
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλα-
χερνών, όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ. Χ, και στο Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής 
(Μπαλουκλή) με τα ψάρια της παράδοσης της Άλωσης και τους τάφους των Πατριαρχών. Στην συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, 
όπου θα επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10000 διαφορετικά θαλασσινών 
ειδών & ψαριών. Στην συνέχεια αναχώρηση για τα σύνορα και με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στη Θεσσαλονίκη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
7η ημέρα: Θεσσαλονίκη-Λιτόχωτο-Βόλος- Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για Λιτόχωρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στα στενά σοκάκια με τα χαρακτη-
ριστικά μακεδονίτικα σπίτια. Είναι συνήθως διώροφα, με τοξωτά, ξύλινα υπέρθυρα και ξύλινες αυλόπορτες με 
δίριχτες στέγες και μεγάλους χώρους υποδοχής, στους οποίους ακόμα και σήμερα εξελίσσεται η κοινωνική ζωή 
της οικογένειας. Ένα σημείο που αξίζει της προσοχής σας είναι το «Χοροστάσι», με τον αιωνόβιο πλάτανο. Εκεί 
δίδαξε, σύμφωνα με την παράδοση, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ολόκληρο το Λιτόχωρο είναι γεμάτο με μικρές πλατείες 
και πετρόχτιστες βρύσες, που η καθεμία φέρει διαφορετικό όνομα. Επόμενη στάση ο Βόλος, όπου θα έχετε χρόνο 
να απολαύσετε το γευμα σας σε κάποιο από τα τοπικά εστιατόρια. Έπειτα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. 
Με ενδιάμεσες στάσεις το βράδυ άφιξη στην Αθήνα.
Σημειώσεις: Η εκδρομή στα Πριγκηπόννησα πραγματοποιείται εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιη-
θούν χωρίς να παραλειφθεί καμία εκδρομή ή ξενάγηση.Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντί-
στροφα.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης . Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο. 3 ή 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο επιλογής σας. BΡΑΔΙΝΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΣΠΟΡΟ 
ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΙΟ ΚΟΛΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ . ΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ . ΑΝΑΣΤΑΣΙΜ0 ΔΕΙΠΝΟ. Εισιτήρια πλοιαρίου για τα 
Πριγκηπόνησα. Εκδρομές όπως στο πρόγραμμα. Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός ΔEN ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι στα μουσεία. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Τα ιππήλατα αμαξάκια
Φόροι αεροδρομίων

Περιλαμβάνονται: Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία • Πρωϊνό καθημερινά • Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν • Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας 
• Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλιση αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα και ό,τι αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ΗΜΕΡΑ > aΘΗΝΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ( ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ)
Αναχώρηση από το Ελ. Βενιζέλος. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη (ασιατική πλευρά), συνάντηση με τον τοπικό 
Ελληνόφωνο συνοδό/ξεναγό μας. Παίρνoντας τον παραλιακό δρόμο μια εκπληκτική διαδρομή ξεδιπλώνεται 
μπροστά μας. Η ώρα είναι ιδανική για πέρασμα με λεωφορείο από τον δρόμο της Βαγδάτης και μετά περίπατο 
στα γραφικά στενά του Καντίκιοϊ, της Αρχαίας Χαλκηδόνας, στην αγορά μπαχαρικών –λαχανικών – παραδοσι-
ακών προϊόντων με τα χίλια χρώματα, στην εκκλησία που έγινε η Οικουμενική Σύνοδος για τον Μονοφυσιτισμό 
και έγινε το θαύμα της Αγίας Ευφημίας.Στη συνέχεια αναχώρηση για το λιμάνι όπου θα επιβιβαστούμε σε  πλοίο 
για να επισκεφθούμε τα Πριγκηπόνησα.Θα επισκεφτουμε την Πρίγκηπο.Γεύμα σε παραλιακό εστιατόριο και για 
όσους επιθυμούν προαιρετικά  βόλτα με τις παραδοσιακές άμαξες το γύρο του νησιού.Αμέσως μετά θα πάμε στην 
Χάλκη με την περίφημη Θεολογική Σχολή και την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας στο λόφο της Ελπίδας οπου θα 
παρακολουθήσουμε την Ακολουθία και τη λιτάνευση του Επιταφίου στους κήπους της Μονής και στους χώρους 
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.. Αμέσως μετά θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι με προορισμό την ευρωπαϊκή 
πλευρά της Κωνσταντινούπολης, και το λιμάνι Καμπατάς, διασχίζοντας τις δύο Ηπείρους από την Ασία στην 
Ευρώπη!!!Μεταφορά στο ξενοδοχείο,διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  (ξενάγηση) 
Πρόγευμα  και αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Πόλης. Θα ξεκινήσουμε από το σουλ-
τανικό ανάκτορο Τοπ Καπί στη χερσόνησο που ιδρύθηκε η αρχαία αποικία του Βυζαντίου. Αμέσως μετά επίσκεψη 
στο μεγαλύτερο μνημείο του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης, την Αγία Σοφία. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε 
το Βυζαντινό Ιππόδρομο, το θρυλικό Μπλε Τζαμί (Σουλτάναχμετ) και τη Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού. Επι-

στροφή στο ξενοδοχείο.Το βράδυ μοναδική βραδινή κρουαζιέρα από τον Βόσπορο στον Κεράτιο κόλπο με κατά-
ληξη το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως. Στη συνέχεια 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ σε εστιατόριο . Επιστροφή  στο ξενοδοχείο.
3η ΗΜΕΡΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ξενάγηση)
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση.Προαιρετική κρουαζιέρα στο Βόσπορο.Επίσκεψη στο ανάκτορο Ντολμά 
Μπαχτσέ και στη συνέχεια Θα επισκεφτούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, την Παναγία των Βλαχερ-
νών, τη Μονή της Χώρας με τα περίφημα ψηφιδωτά, το Μπαλουκλί (Μονή Ζωοδόχου Πηγής) που συνδέεται 
με τους θρύλους για τα μισοτηγανισμένα ψάρια και την άλωση της Πόλης. Πασχαλινό γεύμα. Για το βράδυ σας  
προτείνουμε βραδινή διασκέδαση σε  νυχτερινό κέντρο με ζωντανή ορχήστρα και παραδοσιακούς χορούς της 
κοιλιάς  (oriental).  Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  > ΑΘΗΝΑ 
Μετά το πρόγευμα θα μεταβούμε στην εκπληκτική Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί) με τα 5.000 μαγαζιά για 
να κάνετε τις αγορές σας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας 
στην Αθήνα.

Σημείωσεις: Η σειρά των ξεναγήσεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς όμως να παραληφθεί καμία επίσκεψη. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. Τα προγράμματα μετά το Πάσχα εκτελούνται χωρίς τα Πασχαλινά 
δρώμενα. Το 5ημερο πρόγραμμα έχει μία μέρα ελεύθερη

ANAX. ΗM. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΙΒ.   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ           

29,30/04 & 
05/05 4

INSIDE SISLI 4* 335 305 90

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 135 PEGASUS

TRYP BY WYNDHAM 4* 355 325 110
RAMADA PLAZA 5*/   HILTON PARKSA 5* 405 375 140

28/,30/04 & 
04/05

5

INSIDE SISLI 4* 385 355 90

TRYP BY WYNDHAM 4* 400 370 135

RAMADA PLAZA 5*/   HILTON PARKSA 5* 445 415 180
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Βουδαπέστη  (Παραδουνάβια χωριά) OΔΙΚΩΣ
7

ΜΕΡΕΣ

1η ημέρα > ΑΘΗΝΑ > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Θεσσαλονίκη. 
Άφιξη νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκου.Διανυκτέρευση

2η ημέρα > Αναχώρηση για ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ > ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για 
Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Ουγγαρίας φθάνουμε στην πρωτεύουσα Βουδα-
πέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα > ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  (ξενάγηση πόλης) 
Πρόγευμα και ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης. Θα δούμε τη μνημειώδη πλατεία των 
Ηρώων, το επιβλητικό κτίριο του Κοινοβουλίου, το ναό του Ματία, τον Πύργο των Ψαρά-
δων. Το απόγευμα μετάβαση στο λόφο Γκέλλερτ με το άγαλμα της Ελευθερίας, απ’ όπου 
θα θαυμάσουμε πανοραμικά την Βουδαπέστη. Το βράδυ ελεύθεροι.

4η ημέρα > ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  >  Ημερήσια εκδρομή στη Βιέννη (Προαιρετική )
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή 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 καθε-
δρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής 
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος . Στην συνέχεια επιστροφή αργά το απόγευμα στην Βου-
δαπέστη. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά.

5η ημέρα >  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ > ΠΑΡΑΔΟΥΝΆΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα παραδοσι-

ακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύ-
πτριας 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, το επόμενο χωριό πάνω στο Δού-
ναβη. Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο τεράστια κάστρα, χτισμένα από 
τον Βασιλιά Μπέλα Δ’ για την προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη συ-
νέχεια θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. 
Τέλος θα σταματήσουμε στο χωριό Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιο-
θέατα, 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 φωτογραφί-
ες. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση. 
 
6η ημέρα > ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ >  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση νωρίς το πρωί για Κέσκεμετς, Ζέγκετ, σύνορα 
Σερβίας. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > ΛΙΤΟΧΩΡΟ > ΒΟΛΟΣ > ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για Λιτόχωρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στα στενά 
σοκάκια με τα χαρακτηριστικά μακεδονίτικα σπίτια. Είναι συνήθως διώροφα, με τοξωτά, 
ξύλινα υπέρθυρα και ξύλινες αυλόπορτες με δίριχτες στέγες και μεγάλους χώρους υπο-
δοχής, στους οποίους ακόμα και σήμερα εξελίσσεται η κοινωνική ζωή της οικογένειας. 
Ένα σημείο που αξίζει της προσοχής σας είναι το «Χοροστάσι», με τον αιωνόβιο πλάτανο. 
Εκεί δίδαξε, σύμφωνα με την παράδοση, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ολόκληρο το Λιτόχωρο 
είναι γεμάτο με μικρές πλατείες και πετρόχτιστες βρύσες, που η καθεμία φέρει διαφορε-
τικό όνομα. Επόμενη στάση ο Βόλος, όπου θα έχετε χρόνο να απολαύσετε το γευμα σας 
σε κάποιο από τα τοπικά εστιατόρια. Έπειτα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής με 
ενδιάμεσες στάσεις, το βράδυ άφιξη στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται:  Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο  • Πρωινό καθημερινά  • Εκδρομές, περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές λεωφορείο • Αρχηγός - Συνο-
δός του γραφείου μας •  Φ.Π.Α. • Ασφαλιστική κάλυψη.   ΔΕΝ Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, δημοτικοί φόροι,  αρχαιολογικούς χώρους • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι ρητά αναφέρεται 
σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο 

Βουδαπέστη

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή  Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Παρατηρήσεις 

28/04 &  
 03/05

Danubius Arena 4* 
πρωινό 305 € 150 € 130 €

Οι διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη είναι με 
πρωινό. 

ημιδιατροφή 339 € 160 € 145 €

B.W. Hungaria 4* ημιδιατροφή 339 € 160 € 145 €

Novotel City 4* πρωινό 365 € 170 € 160 €
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Βουκουρέστι OΔΙΚΩΣ
6&7

ΜΕΡΕΣ 

Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο  • Πρωινό καθημερινά  • Εκδρομές, περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές λεωφορείο • Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου 
μας •  Φ.Π.Α. • Ασφαλιστική κάλυψη.   ΔΕΝ Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, δημοτικοί φόροι,  αρχαιολογικούς χώρους • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

1η ημέρα > ΑΘΗΝΑ > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Θεσσαλονίκη. 
Άφιξη νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκου.Διανυκτέρευση

2η ημέρα > Αναχώρηση για ΣΟΦΙΑ > ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
 Αναχώρηση νωρίς το πρωί και διέλευση από σύνορα Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδί-
ων, και συνεχίζουμε για Λόβετς, Ρούσε, άφιξη το βράδυ στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα > ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ >  ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας.  Θα θαυμάσουμε το ωραιότερο κτήριο 
Αρτ-Νουβώ ,«ναό της μουσικής» το Ατενέουμ Ρομαν , το επιβλητικό νεοκλασικό οικο-
δόμημα 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 φη-
μισμένη οδό Λιπσκάνη και στον αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής 
αυλής .όπου δεσπόζει η προτομή του Βλαντ Τσέπες , του γνωστότερου Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 

4η ημέρα >  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (Καρπάθια - Σινάια - Μπρασόφ - Kάστρο του Δράκουλα)
Αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Διασχίζοντας την Κοιλάδα Πράχωβα, συναντάμε 
τη Σινάια, φημισμένο κέντρο θερινών και χειμερινών σπορ. Στολίδι της πόλης το μονα-
στήρι της περιοχής, κτισμένο το 1685. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη πόλη Μπρασόφ 
(ιδρύθηκε το 1211 από Τεύτονες Ιππότες). Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την Ορ-
θόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το Δημαρχείο, την πλατεία Δημαρχείου και την 

πασίγνωστη Μαύρη Εκκκλησία. Επιστροφή στο Βουκουρέστι αφού πρώτα περάσουμε 
και δούμε το κάστρο του Δράκουλα. Το βράδυ ελεύθεροι. Προαιρετική μετάβαση σε τα-
βέρνα.
5η ημέρα > ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 
Πρωινό και προαιρετική 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. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για να επισκε-
φτούμε ένα από τα πολλά μουσεία της πόλης, να περιηγηθούμε στους πεζόδρομους του 
κέντρου, να ανακαλύψουμε κρυφές γωνιές και υπέροχα πάρκα , όπως το πάρκο Τσι-
σμιτζίου που μπορούμε να κάνουμε βαρκάδα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, να πιούμε μπύρα 
στο φημισμένο Κάρου κου Μπέρε ή απλά να κάνουμε συμφέρουσες αγορές επιλέγοντας 
από τα πολλά επώνυμα καταστήματα της πόλης. 

6η ημέρα > ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ > ΣΟΦΙΑ > Επιστροφή 
Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε για σύνορα 
Προμαχώνα, άφιξη νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλονίκη . Τακτοποίηση στα δωμάτια, δι-
ανυκτέρευση.

7η ημέρα > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > ΛΙΤΟΧΩΡΟ > ΒΟΛΟΣ > ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για Λιτόχωρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στα στενά 
σοκάκια με τα χαρακτηριστικά μακεδονίτικα σπίτια. Είναι συνήθως διώροφα, με τοξωτά, 
ξύλινα υπέρθυρα και ξύλινες αυλόπορτες με δίριχτες στέγες και μεγάλους χώρους υπο-
δοχής, στους οποίους ακόμα και σήμερα εξελίσσεται η κοινωνική ζωή της οικογένειας. 
Ένα σημείο που αξίζει της προσοχής σας είναι το «Χοροστάσι», με τον αιωνόβιο πλάτανο. 
Εκεί δίδαξε, σύμφωνα με την παράδοση, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ολόκληρο το Λιτόχωρο 
είναι γεμάτο με μικρές πλατείες και πετρόχτιστες βρύσες, που η καθεμία φέρει διαφορε-
τικό όνομα. Επόμενη στάση ο Βόλος, όπου θα έχετε χρόνο να απολαύσετε το γευμα σας 
σε κάποιο από τα τοπικά εστιατόρια. Έπειτα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Με 
ενδιάμεσες στάσεις το βράδυ άφιξη στην Αθήνα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 6ήμερη εκδρομή δεν ισχύει η 5η μέρα του 7ήμερου προγράμματος.

Βουκουρέστι

Αναχωρήσεις Ημ. Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή  Παιδί 2-12 Επιβ.Μονόκ. Παρατηρήσεις 

28/04 
& 

 04/05
6

Hello 3* πρωινό 219 € 110 € 70 €

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*&4* στη Θεσ/

νίκη με πρωινό 

Minerva 4* ημιδιατροφή 255 € 125 € 95 €
Rin Central 4* ημιδιατροφή 265 € 130 € 105 €

Double Tree By Hilton 4* πρωινό 269 € 130 € 110 €
ημιδιατροφή 305 € 130 € 110 €

Mercure City Center 4* πρωινό 269 € 135 € 130 €

28/04 & 03/05 7 
 

Hello 3* πρωινό 255 € 115 € 75 €
Minerva 4* ημιδιατροφή 299 € 130 € 100 €

Rin Central 4* ημιδιατροφή 315 € 140 € 115 €

Double Tree By Hilton 4* πρωινό 319 € 140 € 115 €
ημιδιατροφή 369 € 140 € 115 €

Mercure City Center 4* πρωινό 319 € 145 € 135 €
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Bελιγράδι OΔΙΚΩΣ
6

ΜΕΡΕΣ

1η ημέρα > ΑΘΗΝΑ > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Θεσσαλονίκη. 
Άφιξη νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκου.Διανυκτέρευση

2η ημέρα > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Συγκέντρωση αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων, στάση 
στα αφορολόγητα για τις πιθανές σας αγορές. Διέλευση των συνόρων και μέσα από 
μια όμορφη διαδρομή, φτάνουμε στο Βελιγράδι. Άμεση τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της 
πόλης και χρόνος ελεύθερος.

3n ημέρα >  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (Ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και 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 εθνολογι-
κό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε 
θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλω-
το 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 Φεραί-
ου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Σας προτείνουμε το μεγάλο 
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, όπου θα βρείτε πολλά και όμορφα καταστήματα 
για πιθανές σας αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στη διάθεση 
των εκδρομέων. 

4η ημέρα > ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ > ΝΟΒΙΣΑΝΤ > ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ > ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Μετά το πρωινό 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 Κρουσε-
ντολ (16ος αιών.) στη Φρούσκα Γκόρα και το Σρέμσκι Καρλόβτσι (Sremski Karlovci). 
Περιήγηση στην πόλη και μετά χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ δείπνο σε ποταμόπλοιο 
(προαιρετικά) με 2-3 ώρες κρουαζιέρα στο  Δούναβη και Σαβα ποταμό. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

5η ημέρα > ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ >  ΝΙΣ > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος 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 το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.                                                                                           

6η ημέρα > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > ΛΙΤΟΧΩΡΟ > ΒΟΛΟΣ > ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για Λιτόχωρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στα στενά 
σοκάκια με τα χαρακτηριστικά μακεδονίτικα σπίτια. Είναι συνήθως διώροφα, με τοξωτά, 
ξύλινα υπέρθυρα και ξύλινες αυλόπορτες με δίριχτες στέγες και μεγάλους χώρους υπο-
δοχής, στους οποίους ακόμα και σήμερα εξελίσσεται η κοινωνική ζωή της οικογένειας. 
Ένα σημείο που αξίζει της προσοχής σας είναι το «Χοροστάσι», με τον αιωνόβιο πλάτανο. 
Εκεί δίδαξε, σύμφωνα με την παράδοση, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ολόκληρο το Λιτόχωρο 
είναι γεμάτο με μικρές πλατείες και πετρόχτιστες βρύσες, που η καθεμία φέρει διαφορε-
τικό όνομα. Επόμενη στάση ο Βόλος, όπου θα έχετε χρόνο να απολαύσετε το γευμα σας 
σε κάποιο από τα τοπικά εστιατόρια. Έπειτα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής με 
ενδιάμεσες στάσεις, το βράδυ άφιξη στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* & 4 * • Πρωινό και δείπνο καθημερινά • Εκδρομές, περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές λεωφορείο 
• Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου μας •  Φ.Π.Α. • Ασφαλιστική κάλυψη αστικής και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.  
 ΔΕΝ Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, αρχαιολογικούς χώρους • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.

Βελιγράδι

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή  Παιδί 2-12 Επιβ. 
Μονόκ. Παρατηρήσεις 

28/04 
& 

 04/05

Panorama 3* ημιδιατροφή 229 € 110 € 80 €

   Δώρο η εκδρομή στο Νόβισαντ 
& Φρούσκα Γκόρα!

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*&4* στην Θεσ/νίκη με πρωινό. 

Design Mr President 4* ημιδιατροφή 259 € 120 € 110 €

Queens Astoria  4* ημιδιατροφή 259 € 120 € 110 €

88 Rooms 4* ημιδιατροφή 289 € 125 € 120 €

Crystal 4* ημιδιατροφή 289 € 125 € 120 €

Δώρο 
η εκδρομή στο 

Νόβισαντ & 
Φρούσκα 

Γκόρα
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Αναχωρήσεις Hμ. Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή  Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Παρατηρήσεις 

28/04 & 03/05 7
Βελιγράδι Queens Astoria  4* 
Σιμπίου Continental Forum 4*  

Βουκουρέστι Minerva 4*  
ημιδιατροφή 

329 € 159 € 130 €
Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*&4* στην 

Θεσ/νίκη με πρωινό 
28/04 8 369 € 175 € 155 €

Πανόραμα Σερβίας – Ρουμανία OΔΙΚΩΣ
7&8

ΜΕΡΕΣ 

Περιλαμβάνονται: Περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο υπερυψωμένο πούλμαν του γραφείου μας για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* και 
4* ανάλογα με την επιλογή σας. Ημιδιατροφή καθημερινά • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό- αρχηγό του γραφείου μας • Φ.Π.Α. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής/
επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και οπουδήποτε χρειάζεται • Εισιτήρια κρουαζιέρας, πάρκων κτλ. • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

1η ημέρα > Αθήνα > Θεσσαλονίκη 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Θεσσαλονίκη. 
Άφιξη νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκου.Διανυκτέρευση

2n ημέρα > Θεσσαλονίκη > Βελιγράδι
Συγκέντρωση αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων, στάση 
στα αφορολόγητα για τις πιθανές σας αγορές. Διέλευση των συνόρων και μέσα από 
μια όμορφη διαδρομή, φτάνουμε στο Βελιγράδι. Άμεση τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της 
πόλης, ελεύθερος χρόνος , διανυκτέρευση.

3n ημέρα > Βελιγράδι  ξενάγηση > Σιμπίου 
Πρωινό και αμέσως ξενάγηση Βελιγράδι είναι μια πόλη η οποία έχει πολλά μνημεία. Η 
Σερβία έχει τη δική της μεγάλη ιστορία (Βυζαντινή και νεότερη γεμάτη με πολέμους μέχρι 
και σήμερα. Αυτή την ιστορία θα ακούσουμε από τον ξεναγό μας. Θα δούμε το κρατικό 
Θέατρο ( Narodni pozoriste), το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο 
της πόλης, το Σερβικό Πατριαρχείο! Επίσης δε θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη 
φυλακή όπου οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης 
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ μαζί με τους συντρόφους του. 
Μετά την ξενάγηση χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Στην συνέχεια αναχώρηση για το φη-
μισμένο Σίμπιου . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Χρόνος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη .

4η μέρα > Σιμπίου (ξενάγηση ) > Σιμγκισοάρα ( περιήγηση )
Πρωινό και γνωριμία με το Σιμπίου, το αρχιτεκτονικό κόσμημα της Ρουμανίας. Πόλη με 
πλούσια ιστορία εννέα αιώνων, κάποτε ήταν γνωστή ως Χέρμανσντορφ και μετά – όταν 
ανάχθηκε σε ανεξάρτητη κοινότητα το 1366 – ως Χέρμανσταντ. Περπατώντας στα παλιά 
λιθόστρωτα δρομάκια του ιστορικού κέντρου θα νιώσουμε την μεσαιωνική ατμόσφαιρα 
της πόλης και θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Στην πλατεία Γκρίβιτσα που είναι ο πυρή-
νας της παλιάς μεσαιωνικής πόλης θα εντυπωσιαστούμε από τα γοτθικά κτίσματα που 
έχουν ανεγερθεί στα θεμέλια των παλαιών οχυρών. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε την 
Σιγκισοάρα της οποίας ολόκληρη η πόλη είναι ένα υπαίθριο Μουσείο. Η Ακρόπολη της 
χτισμένη τον 12ο αιώνα παραμένει σχεδόν άθικτη. Επίσης είναι η γενέτειρα του Βλαντ 
Τέπες , γνωστού ως κόμη Δράκουλα , το σπίτι του οποίου αποτελεί ένα από τα αξιοθέατα 
της πόλης. Αργά το απόγευμα επιστροφή .

5η ημέρα > Σιμπίου > Μπράν > Μπρασόβ > Βουκουρέστι 
Πρωινό και αναχώρηση στο Μπραν για να επισκεφθούμε το πιο γνωστό τουριστικό 

αξιοθέατο της χώρας, τον Πύργο του Βλαντ Τσέπες, γνωστού ως Κόμη Ντράκουλα και 
στην συνέχεια αναχωρούμε για το Μπρασόβ. Φθάνοντας θα ξεναγηθούμε σε μια από τις 
πιο όμορφες πόλεις της σημερινής Ρουμανίας, την πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας το 
Μπρασόβ. Θα δούμε την κεντρική πλατεία όπου το Παλαιό Δημαρχείο φέρει στην πρό-
σοψη τα εμβλήματα της πόλης, το στέμμα και το δέντρο. Ούγγροι, Ρουμάνοι, Σλάβοι και 
Γερμανοί είχαν εγκατασταθεί με το πέρασμα των αιώνων στο Μπρασόβ, κάνοντας το την 
πιο κοσμοπολίτικη πόλη των Βαλκανίων. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα . Άφιξη στο 
Βουκουρέστι αργά το απόγευμα . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα > Βουκουρέστι (ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό και ξενάγηση στην αρχοντική πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το «Παρίσι των Βαλ-
κανίων», κέντρο ελληνισμού τον καιρό της τουρκοκρατίας. Άφιξη και απευθείας ξενά-
γηση στα ωραιότερα αξιοθέατα της πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τη Βουλή, τα 
Παλιά Ανάκτορα, την Αψίδα του Θριάμβου και το τελευταίο «απόκτημα», πριν από την 
πτώση της δικτατορίας, το φαραωνικών διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμω-
ρο τίτλο «Σπίτι του Λαού’. Στην συνέχεια ελεύθεροι για να επισκεφτείτε την παλιά πόλη 
με τα γραφικά σοκάκια και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των καφέ και εστιατορίων . Το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .

7η ημέρα > Βουκουρέστι > Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη, μετά τις απαραίτητες στάσεις για σύνορα 
,άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

8η ημέρα > Θεσσαλονίκη > Λιτόχωτο > Βόλος > Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για Λιτόχωρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στα στενά 
σοκάκια με τα χαρακτηριστικά μακεδονίτικα σπίτια. Είναι συνήθως διώροφα, με τοξωτά, 
ξύλινα υπέρθυρα και ξύλινες αυλόπορτες με δίριχτες στέγες και μεγάλους χώρους υπο-
δοχής, στους οποίους ακόμα και σήμερα εξελίσσεται η κοινωνική ζωή της οικογένειας. 
Ένα σημείο που αξίζει της προσοχής σας είναι το «Χοροστάσι», με τον αιωνόβιο πλάτανο. 
Εκεί δίδαξε, σύμφωνα με την παράδοση, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ολόκληρο το Λιτόχωρο 
είναι γεμάτο με μικρές πλατείες και πετρόχτιστες βρύσες, που η καθεμία φέρει διαφορε-
τικό όνομα. Επόμενη στάση ο Βόλος, όπου θα έχετε χρόνο να απολαύσετε το γευμα σας 
σε κάποιο από τα τοπικά εστιατόρια. Έπειτα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Με 
ενδιάμεσες στάσεις το βράδυ άφιξη στην Αθήνα

Σημείωση 1 : Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα
Σημείωση 2 : Στο 7ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα και η ξενάγηση 
Σιμπίου γίνεται την 5η μέρα

Βουκουρέστι
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Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή  Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Παρατηρήσεις 

28/04
Τεργέστη Admiral 4* 

Ζαντάρ Ilirija 4* Ζάγκρεμπ Hotel I 3* Μπούτβα 
Sato 4* 

ημιδιατροφή 425 € 195 € 185 € Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*&4* 
στην Θεσ/νίκη με πρωινό 

Πανόραμα Kροατίας -  Λίμνες Πλιτβιτσε

Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* & 4 * • Πρωινό καθημερινά • Εκδρομές, περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές λεωφορείο • Αρχηγός - Συνοδός 
του γραφείου μας •  Φ.Π.Α. • Ασφαλιστική κάλυψη.   Δεν Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, αρχαιολογικούς χώρους • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, check point 

1η ημέρα > ΑΘΗΝΑ > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Θεσσαλονίκη. Άφιξη 
νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία 
με την νύφη του Θερμαϊκου.Διανυκτέρευση

2η ημέρα > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Συγκέντρωση στην υποδοχή του ξενοδοχείου  νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα Ευ-
ζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, 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. 

3η μέρα > ΖΑΓΚΕΜΠ > ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ > ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ > TΕΡΓΕΣΤΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ)  
Πρωινό και αναχώρηση για την Λουμπλιάνα . 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. 
Στην 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 σταλακτί-
τες 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. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο . 

4η ημέρα > ΤΕΡΓΕΣΤΗ > ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ > ΖΑΝΤΑΡ (ΠΕΡΙΟΧΗ) 
Πρωινό και αναχωρούμε για τις Λίμνες Πλίτβιτσε που είναι στην κυριολεξία ένα θαύμα της φύ-
σης, 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 δημιουρ-
γούν 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, αναχωρούμε για την παραλιακή πόλη της Κρο-
ατίας, 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. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ζαντάρ 
που ιδρύθηκε το 1396 σαν μέρος μοναστηριού Βενεδικτίνων μοναχών. Μεταφορά και τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα > ΖΑΝΤΑΡ > ΤΡΟΓΚΙΡ > ΣΠΛΙΤ > ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΠΕΡΙΟΧΗ)  
Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη – νησί), που έχει χαρακτηριστεί από 
την UNESCO, ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο Τρο-
γκίρ 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 με-
γαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη, 
θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλη-

τιανού, 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 Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

6η ημέρα  > ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Πρωινό 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 σπου-
δαίας 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. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 

7n ημέρα > ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ > ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ > ΜΠΟΥΤΒΑ 
Πρωινό και θα πραγματοποιήσουμε εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα (εισιτήρια εξ ιδίων) , που θεω-
ρείται η γενέτειρα του Μάρκο Πόλο και γνωστό για τα λατομεία μαρμάρων. Οι κάτοικοί του νησιού, 
ήταν διάσημοι λιθοπελεκητές, θαλασσοπόροι και ναυπηγοί που άφησαν τα σημάδια τους σε όλο 
τον κόσμο. Θα δούμε, στην κεντρική πλατεία, το κυριότερο μνημείο της πόλης, τον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Μάρκου, το ομορφότερο κτίριο του νησιού, το παλάτι του Αρχιεπισκόπου και τον πύργο 
Ζαχράν. Απολαύστε ένα περίπατο στους πλατύς λιθόστρωτους δρόμους. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για την  Μπούτβα . Τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνω-
ριμία με την πόλη.

8η ημέρα > ΜΠΟΥΤΒΑ > ΚΟΤΟΡ  > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μετά το πρωινό 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 Ευρώ- πης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβά- λει 
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. Εν συνεχεία, μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ 
στην Θεσσαλονίκη & τακτοποίηση στο ξενοδοχέιο.

9η ημέρα > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > ΛΙΤΟΧΩΡΟ > ΒΟΛΟΣ > ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για Λιτόχωρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στα στενά σοκάκια με 
τα χαρακτηριστικά μακεδονίτικα σπίτια. Είναι συνήθως διώροφα, με τοξωτά, ξύλινα υπέρθυρα και 
ξύλινες αυλόπορτες με δίριχτες στέγες και μεγάλους χώρους υποδοχής, στους οποίους ακόμα 
και σήμερα εξελίσσεται η κοινωνική ζωή της οικογένειας. Ένα σημείο που αξίζει της προσοχής 
σας είναι το «Χοροστάσι», με τον αιωνόβιο πλάτανο. Εκεί δίδαξε, σύμφωνα με την παράδοση, 
ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ολόκληρο το Λιτόχωρο είναι γεμάτο με μικρές πλατείες και πετρόχτιστες 
βρύσες, που η καθεμία φέρει διαφορετικό όνομα. Επόμενη στάση ο Βόλος, όπου θα έχετε χρόνο 
να απολαύσετε το γευμα σας σε κάποιο από τα τοπικά εστιατόρια. Έπειτα θα πάρουμε τον δρόμο 
της επιστροφής. Με ενδιάμεσες στάσεις το βράδυ άφιξη στην Αθήνα.

OΔΙΚΩΣ
9

ΜΕΡΕΣ

Λίμνες Πλίτσβιτσε

ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΟΠΑΤΙΑ – ΠΟΥΛΑ – ΖΑΝΤΑΡ – ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ
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Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή  Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Παρατηρήσεις 

28/04
Μπούτβα Sato 4* 

Νέουμ Orka 4* 
Σεράγεβο Seragevo 4* 

ημιδιατροφή 359 € 170 € 150 € Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*&4* στη Θεσ/νίκη με πρωινό 

1η ημέρα > ΑΘΗΝΑ > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Θεσσαλονίκη. Άφιξη 
νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωρι-
μία με την νύφη του Θερμαϊκου.Διανυκτέρευση

2η ημέρα > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > ΜΠΟΥΤΒΑ 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και με στάσεις καθοδόν κατευθυνόμαστε προς την πρωτεύουσα του 
Μοντενέγκρικου Τουρισμού, την Μπούτβα, με τη μοναδική αρχιτεκτονική και τα δύο χιλιάδων 
χρόνων στενά της δρομάκια και τα όμορφα μικρά της καταστήματα.. Άφιξη νωρίς το βράδυ. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα > ΜΠΟΥΤΒΑ > ΚΟΤΟΡ > ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Μετά το πρωινό 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 στον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώ-
να, καθώς και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα > ΜΠΟΥΤΒΑ > ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Πρωινό και ξενάγηση στο Διαμάντι της Αδριατικής, το Ντουμπρόβνικ. Το Ντουμπρόβνικ φυ-
λάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατη-
ρημένα 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 παρα-
λείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το 
Μέγαρο Σπόντζα. Ελεύθερος χρόνος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (περιοχή) . 

5η ημέρα > NΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ  – ΣΠΛΙΤ – ΤΡΟΓΚΙΡ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στο 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 πό-
λης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ ή φαγητό. Στη συνέχεια, αναχώρηση για μια ιστορική πόλη και 
λιμάνι των Δαλματικών Ακτών της Κροατίας, το Τρογκίρ. Η πόλη αυτή έχει μια συνεχή ιστορία 
2.300 ετών, η οποία επηρεάστηκε πολιτισμικά από τους αρχαίους Έλληνες, τους Ρωμαίους και 
τους Βενετούς. Η πόλη περιλαμβάνει πολλά ανάκτορα, ναούς και πύργους, όπως και ένα οχυ-
ρό σε ένα μικρό νησί. Η ρυμοτομία του νησιώτικου οικισμού χρονολογείται από την Ελληνιστική 

περίοδο, ενώ οι ρωμανικές εκκλησίες συνυπάρχουν με εξαίρετα κτήρια αναγεννησιακής και 
μπαρόκ αρχιτεκτονικής από τη βενετική περίοδο. Το Τρογκίρ αποτελεί το καλύτερο σωζόμενο 
Ρωμανό – γοτθικό συγκρότημα στην Αδριατική και σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη. Τέλος 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα > ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ > ΜΟΣΤΑΡ > ΣΕΡΑΓΕΒΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Μετά το πρωινό μας, 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 προϊ-
στορικούς 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. 

7η ημέρα > ΣΕΡΑΓΕΒΟ > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για το ταξίδι της επιστροφής. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, 
άφιξη αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας. 
Tακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

8η ημέρα > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > ΛΙΤΟΧΩΡΟ > ΒΟΛΟΣ > ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για Λιτόχωρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στα στενά σο-
κάκια με τα χαρακτηριστικά μακεδονίτικα σπίτια. Είναι συνήθως διώροφα, με τοξωτά, ξύλινα 
υπέρθυρα και ξύλινες αυλόπορτες με δίριχτες στέγες και μεγάλους χώρους υποδοχής, στους 
οποίους ακόμα και σήμερα εξελίσσεται η κοινωνική ζωή της οικογένειας. Ένα σημείο που αξί-
ζει της προσοχής σας είναι το «Χοροστάσι», με τον αιωνόβιο πλάτανο. Εκεί δίδαξε, σύμφωνα 
με την παράδοση, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ολόκληρο το Λιτόχωρο είναι γεμάτο με μικρές πλατείες 
και πετρόχτιστες βρύσες, που η καθεμία φέρει διαφορετικό όνομα. Επόμενη στάση ο Βόλος, 
όπου θα έχετε χρόνο να απολαύσετε το γευμα σας σε κάποιο από τα τοπικά εστιατόρια. Έπειτα 
θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Με ενδιάμεσες στάσεις το βράδυ άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: Στο 7ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα του 8ήμερου προγράμ-
ματος.Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά 
που θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία εκδρομή ή ξενάγηση. Το πρόγραμμα 
δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

Σεράγεβο - Ντουμπρόβνικ-Μπούτβα OΔΙΚΩΣ
8

ΜΕΡΕΣ

Nτουμπρόβνικ

Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο  • Πρωινό καθημερινά  • Εκδρομές, περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές λεωφορείο • Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου 
μας •  Φ.Π.Α. • Ασφαλιστική κάλυψη.   ΔΕΝ Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, δημοτικοί φόροι, check point, αρχαιολογικούς χώρους • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι ρητά αναφέρεται σαν 
προαιρετικό ή προτεινόμενο 

ΚΟΤΟΡ – ΝΕΟΥΜ - ΣΠΛΙΤ - ΜΟΣΤΑΡ 

Θεσσαλονίκη

ΣΕΡΒΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΤΣΕΧΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Αλατωρυχείο Βιελίτσκα

Πράγα 

Ντουµπρόβνικ
Σπλιτ

Κοτορ
Μπουτβα

Μοσταρ
Σεραγεβο

Κοτόρ
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Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή  Παιδί 2-12 Επιβ. 
Μονόκ. Παρατηρήσεις 

28/04 
 

 03/05

Μπούτβα Anita Hotel 3* 
Νέουμ Orka 4* ημιδιατροφή 289 € 139 € 110 €

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*&4* στην Θεσ/
νίκη με πρωινό 

Τίβατ Magnolia 4*  
Νέουμ Jadran 4*

ημιδιατροφή 299 € 139 € 120 €

Μπούτβα Sato 4*  
Νέουμ Jadran 4*

ημιδιατροφή 305 € 139 € 125 €

Μπούτβα Bracera 4*  
Νέουμ Jadran 4* ημιδιατροφή 315 € 139 € 130 €

Ντουμπρόβνικ – Κότορ – Μπούτβα OΔΙΚΩΣ
7

ΜΕΡΕΣ

1η ημέρα > ΑΘΗΝΑ > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Θεσσαλο-
νίκη. Άφιξη νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκου.Διανυκτέρευση

2n ημέρα > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > ΜΠΟΥΤΒΑ
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούτβα με τη μοναδική αρχιτεκτονι-
κή, τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά της δρομάκια και τα όμορφα μικρά της καταστή-
ματα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής. 

3n ημέρα > ΜΠΟΥΤΒΑ >  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) 
Πρωινό και συνεχίζουμε για το Ντουμπρόβνικ . Άφιξη  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 πολι-
τιστικής κληρονομιάς.Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα στην παλιά πόλη 
είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του προ-
στάτη 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. Στην συνέχεια τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο 

4η ημέρα > ΝΕΟΥΜ > ΣΠΛΙΤ > ΤΡΟΓΚΙΡ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Σπλιτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματί-
ας. 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 χτι-
σμένο 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 μια ιστορική πόλη και λιμάνι των Δαλ-
ματικών Ακτών της Κροατίας, το Τρογκίρ. Η πόλη αυτή έχει μια συνεχή ιστορία 2.300 
ετών, η οποία επηρεάστηκε πολιτισμικά από τους αρχαίους Έλληνες, τους Ρωμαίους 
και τους Βενετούς. Η πόλη περιλαμβάνει πολλά ανάκτορα, ναούς και πύργους, όπως 
και ένα οχυρό σε ένα μικρό νησί. Η ρυμοτομία του νησιώτικου οικισμού χρονολο-
γείται από την Ελληνιστική περίοδο, ενώ οι ρωμανικές εκκλησίες συνυπάρχουν με 
εξαίρετα κτήρια αναγεννησιακής και μπαρόκ αρχιτεκτονικής από τη βενετική περίο-
δο. Το Τρογκίρ αποτελεί το καλύτερο σωζόμενο Ρωμανό – γοτθικό συγκρότημα στην 
Αδριατική και σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη. Τέλος επιστροφή στο ξενοδοχείο

5η ημέρα > ΝΕΟΥΜ > ΚΟΤΟΡ > ΜΠΟΥΤΒΑ 
Πρωινό. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τεί-
χος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της νΒενετίας 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 Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Θα περιηγηθούμε στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία του Αγίου Νικο-
λάου.  Στην συνέχεια μεταφορά στην Μπούτβα όπου θα ξεκινήσουμε από την μαρίνα, 
όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Πα-
λαιάς 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 Μκτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα 
της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Το φρούριο,που πολ-
λές 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. Το απόγευμα τακτοποίηση στο  
ξενοδοχείο.

6η ημέρα > ΜΠΟΥΤΒΑ  > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για το ταξίδι της επιστροφής. Μετά τις απαραίτητες 
στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη . Τακτοποίηση στο ξενοδοχέιο.

7η ημέρα > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > ΛΙΤΟΧΩΡΟ > ΒΟΛΟΣ > ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για Λιτόχωρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στα στε-
νά σοκάκια με τα χαρακτηριστικά μακεδονίτικα σπίτια. Είναι συνήθως διώροφα, με 
τοξωτά, ξύλινα υπέρθυρα και ξύλινες αυλόπορτες με δίριχτες στέγες και μεγάλους 
χώρους υποδοχής, στους οποίους ακόμα και σήμερα εξελίσσεται η κοινωνική ζωή 
της οικογένειας. Ένα σημείο που αξίζει της προσοχής σας είναι το «Χοροστάσι», με 
τον αιωνόβιο πλάτανο. Εκεί δίδαξε, σύμφωνα με την παράδοση, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. 
Ολόκληρο το Λιτόχωρο είναι γεμάτο με μικρές πλατείες και πετρόχτιστες βρύσες, που 
η καθεμία φέρει διαφορετικό όνομα. Επόμενη στάση ο Βόλος, όπου θα έχετε χρόνο 
να απολαύσετε το γευμα σας σε κάποιο από τα τοπικά εστιατόρια. Έπειτα θα πάρουμε 
τον δρόμο της επιστροφής. Με ενδιάμεσες στάσεις το βράδυ άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία εκδρομή ή 
ξενάγηση. Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

Περιλαμβάνονται: Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* & 4 * • Πρωινό καθημερινά • Εκδρομές, περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές λεωφορείο • Αρχηγός 
- Συνοδός του γραφείου μας •  Φ.Π.Α. Ασφαλιστική κάλυψη.   ΔΕΝ Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, αρχαιολογικούς χώρους • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρε-
τικό ή προτεινόμενο • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, check point 

Kοτορ
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Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή  Παιδί 2-12 Επιβ. Μονόκ. Παρατηρήσεις 

28/04 
 

 03/05

Μπούτβα Anita Hotel 3* ημιδιατροφή 265 € 125 € 120 €

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*&4* 
στην Θεσ/νίκη με πρωινό 

Τίβατ Magnolia 4* ημιδιατροφή 289 € 130 € 135 €

Μπούτβα Sato 4* ημιδιατροφή 299 € 130 € 140 €

Μπούτβα Bracera 4* ημιδιατροφή 315 € 130 € 140 €

Ενετικά Κάστρα Δαλματικών Ακτών OΔΙΚΩΣ
7

ΜΕΡΕΣ 

Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* & 4 * • Πρωινό καθημερινά • Εκδρομές, περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές λεωφορείο • Αρχηγός - Συνοδός 
του γραφείου μας •  Φ.Π.Α. • Ασφαλιστική κάλυψη.   ΔΕΝ Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, αρχαιολογικούς χώρους • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι ρητά αναφέρεται  σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, check point 

1η ημέρα > ΑΘΗΝΑ > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Θεσσαλονίκη. Άφιξη 
νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία 
με την νύφη του Θερμαϊκου.Διανυκτέρευση

2n ημέρα > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > ΜΠΟΥΤΒΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΒΑΤ) 
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούτβα με τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα δύο 
χιλιάδων χρόνων στενά της δρομάκια και τα όμορφα μικρά της καταστήματα. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.  

3n ημέρα > ΜΠΟΥΤΒΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ >  ΚΟΤΟΡ
Πρωινό . Θα ξεκινήσουμε από την μαρίνα της Μπούτβα 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. Το φρούριο,που πολλές φορές άλλαξε 
σχήμα και μέγεθος, τώρα στεγάζει και το Θέατρο της Μπούτβα όπου φιλοξενούνται διάφορα πο-
λιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγρα-
φέων. Συνεχίζουμε 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 Κόλ-
πος 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. Το απόγευμα επιστροφή το ξενοδοχείο.

4n ημέρα > ΜΠΟΥΤΒΑ > ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (Ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη 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 χαρακτη-
ρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που 
θα δούμε μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτι-

κός 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 Ραγού-
ζας. Δε θα παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, 
καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5n ημέρα > ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ > ΜΟΣΤΑΡ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόσταρ (παλιά γέφυρα - stari most). Είναι η βασίλισσα του Νερετ-
βα, κτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, ενώ συνιστά πόλη μαρ-
τυρική ανά τους αιώνες με σύμβολά της τη Νέα Γέφυρα και τους Πύργους. Έχει, επίσης, χαρακτη-
ριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Χρόνος ελεύθερος στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης, για καφέ ή φαγητό.
Στη συνέχεια, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
 
6η ημέρα > ΜΠΟΥΤΒΑ  > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για το ταξίδι της επιστροφής. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη 
αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > ΛΙΤΟΧΩΡΟ > ΒΟΛΟΣ > ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για Λιτόχωρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στα στενά σοκάκια με 
τα χαρακτηριστικά μακεδονίτικα σπίτια. Είναι συνήθως διώροφα, με τοξωτά, ξύλινα υπέρθυρα και 
ξύλινες αυλόπορτες με δίριχτες στέγες και μεγάλους χώρους υποδοχής, στους οποίους ακόμα 
και σήμερα εξελίσσεται η κοινωνική ζωή της οικογένειας. Ένα σημείο που αξίζει της προσοχής 
σας είναι το «Χοροστάσι», με τον αιωνόβιο πλάτανο. Εκεί δίδαξε, σύμφωνα με την παράδοση, 
ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ολόκληρο το Λιτόχωρο είναι γεμάτο με μικρές πλατείες και πετρόχτιστες 
βρύσες, που η καθεμία φέρει διαφορετικό όνομα. Επόμενη στάση ο Βόλος, όπου θα έχετε χρόνο 
να απολαύσετε το γευμα σας σε κάποιο από τα τοπικά εστιατόρια. Έπειτα θα πάρουμε τον δρόμο 
της επιστροφής. Με ενδιάμεσες στάσεις το βράδυ άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σει-
ρά που θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία εκδρομή ή ξενάγηση. Το πρόγραμμα
δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

Nτουμπρόβνικ
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Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή  Παιδί 2-12 Επιβ. 
Μονόκ. Παρατηρήσεις 

28/04 

 
   

 03/05

Σόφια Sveta 4* 
Sunny Beach Tia Maria 3* 

ημιδιατροφή 234 € 125 € 85 €

Σόφια Sveta 4* 
Sunny Beach Izola Paradise 4* 

All Inclusive 260 € 130 € 100 € Στην Σόφια η διαμονή είναι με ημιδιατροφή 

Σόφια Sveta 4* 
Sunny Beach Arsena 4* 

ημιδιατροφή 270 € 135 € 105 €  

Σόφια Sveta 4* 
Sunny Beach Imperial 4* 

All Inclusive 279 € 135 € 110 € Στην Σόφια η διαμονή είναι με ημιδιατροφή 

Σόφια Sveta 4* 

Sunny Beach Diamand Residence 4* ημιδιατροφή 289 € 140 € 115 €  

Πανόραμα Βουλγαρίας -  Μαργαριταρένιες Ακτές

Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* • Ημιδιατροφή ή Πλήρη διατροφή ανάλογα την επιλογή σας  • Διανυκτεύρευση στη Θεσσαλονίκη σε 3*& 4* με πρωινό,  Εκδρομές, περιηγήσεις-ξεναγή-
σεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές λεωφορείο • Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου μας •  Φ.Π.Α. • Ασφαλιστική κάλυψη.  ΔΕΝ Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, αρχαιολογι-
κούς χώρους • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο • 

1η ημέρα > Αθήνα > Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Θεσσαλο-
νίκη. Άφιξη νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκου.Διανυκτέρευση

2η ημέρα > Θεσσαλονίκη > Σόφια  
Αναχώρηση νωρίς πρωί, διέλευση από τα σύνορα Προμαχώνα, στάση στα αφορολό-
γητα και συνεχίζουμε για Σαντάνσκι, Μονή Ρίλλας. Επίσκεψη – προσκύνημα στον 
Ναό και το μουσείο, και αναχώρηση για Σόφια. Άφιξη και αρχίζουμε την ξενάγηση 
στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια. Θα δούμε τη Βυζαντική Εκκλησία της 
Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκυ, τη 
Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος 
στην πόλη.

3η ημέρα > Σόφια > Φιλιππούπολη > Νεσέμπερ 
Πρωινό . Αναχώρηση για την Φιλιππούπολη, την πόλη που έκτισε ο Βασιλιάς Φί-
λιππος Β΄. Στην περιήγηση μας θα δούμε την εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης, 
το σπίτι του Λαμαρτίνου, το αρχαίο θέατρο και το λαογραφικό μουσείο. Ελεύθερος 
χρόνος στην όμορφη πόλη. Στην συνέχεια αναχώρηση για το Νεσέμπερ (Αρχαία 
Μεσημβρία) . Βρίσκετε στις Ακτές της Μαύρης Θάλασσας και αναφέρεται ως το 
μαργαριτάρι της Μαύρης θάλασσας. Η πόλη είναι προστατευόμενη από την Unesco. 
Το κέντρο της πόλης διατηρεί το Βυζαντινό χρώμα της με τις πάμπολλες εκκλησίες 
περασμένων αιώνων. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσουμε στα γραφικά στενά 
με τα παραδοσιακά Ελληνικά σπίτια. Στην συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . 
Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη . 

4η μέρα > Νεσέμπαρ > Αλατζά > Βάρνα > ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την εκδρομή στην όμορφη πόλη της Βάρ-
νας, την μεγαλύτερη πόλη της Μαύρης Θάλασσας. Θα διασχίσουμε τη Βάρνα μέσα 
από το κέντρο της και θα συνεχίσουμε το δρόμο μας για 15 χιλιόμετρα, θαυμάζοντας 
τις χρυσές ακτές-όπως λέγονται - μέχρι να φτάσουμε στο μοναστήρι ΑΛΑΤΖΑ. Ένα 
μοναστήρι του 5ου αιώνα λαξευμένο όλο, ακόμα και τα κελιά του μέσα στον βρά-
χο. Μετά την επίσκεψη και το προσκύνημα θα επιστρέψουμε στη Βάρνα, θα δούμε 
τη Μητρόπολη-Κοίμηση Της Θεοτόκου-μια σημαντική εκκλησία του 1866 και μετά 
θα έχουμε χρόνο στον πανέμορφο πεζόδρομό της με την όπερα και τα πάρα πολλά 
μαγαζιά, για ψώνια και φαγητό. Αργότερα θα επισκεφθούμε το 2ο  μεγαλύτερο πα-
ραθαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης 400 στρεμμάτων. Μέσα εκεί υπάρχουν μουσεία, 
όπως το Ναυτικό με ένα ολόκληρο πολεμικό πλοίο στο πλάι του, θέατρα καφετερίες, 
ενυδρείο και το μοναδικό στα Βαλκάνια “ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ’’, όπου με ένα εισιτήριο μπο-

ρούμε να παρακολουθήσουμε ένα μοναδικό πρόγραμμα με επιδείξεις Δελφινιών. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

5η μέρα > Νεσέμπαρ > Μπουργκάς >  Αγχίαλος > Σωζόπολη 
Πρωινό και αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μαύρης Θάλασσας 
και  Πατρίδα του μεγάλου μας ποιητή Κώστα Βάρναλη , το  Μπουργκάς (Πύργος). 
Θα έχουμε χρόνο για βόλτα στο μεγάλο παραθαλάσσιο πάρκο, βόλτα στον εμπορικό 
πεζόδρομο όπου είναι και το κέντρο της πόλης. Όσοι έχουν τη διάθεση να περπατή-
σουν λίγο περισσότερο μπορούν  να δουν και την εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου, η οποία είναι Μητρόπολη του Μπουργκάς . Ελεύθερος χρόνος στον πεζό-
δρομο για φαγητό και αγορές. Στην συνέχεια αναχώρηση για την Αγχίαλο (Πομόριε 
σήμερα),  όπου θα επισκεφτούμε το κάποτε Ελληνικό μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου, 
θα μάθουμε την ιστορία του, θα προσκυνήσουμε και μετά μπορούμε να κατεβούμε 
μέχρι την παραλία της Αγχιάλου να γνωρίσουμε την πόλη. Χρόνος ελέυθερος. Συνε-
χίζοντας στις πόλεις της Μαύρης Θάλασσας φθάνουμε  στην πιο παλιά αποικία των 
Ελλήνων στη Μαύρη Θάλασσα την Σωζόπολη (Αρχαία Απολλωνία). Εδώ θα δούμε τα 
λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή που βρέθηκαν πρόσφατα και φυλάσσονται 
στην αναστηλωμένη εκκλησία των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Έπειτα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Θείας λειτουργίας της Αναστάσεως .  

6η μέρα > Νεσέμπαρ > Θεσσαλονίκη 
Πρωινό και αναχώρηση . Μετά από τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στην Θεσσαλονίκη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

7η ημέρα > Θεσσαλονίκη > Λιτόχωτο > Βόλος > Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για Λιτόχωρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στα στε-
νά σοκάκια με τα χαρακτηριστικά μακεδονίτικα σπίτια. Είναι συνήθως διώροφα, με 
τοξωτά, ξύλινα υπέρθυρα και ξύλινες αυλόπορτες με δίριχτες στέγες και μεγάλους 
χώρους υποδοχής, στους οποίους ακόμα και σήμερα εξελίσσεται η κοινωνική ζωή 
της οικογένειας. Ένα σημείο που αξίζει της προσοχής σας είναι το «Χοροστάσι», με 
τον αιωνόβιο πλάτανο. Εκεί δίδαξε, σύμφωνα με την παράδοση, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. 
Ολόκληρο το Λιτόχωρο είναι γεμάτο με μικρές πλατείες και πετρόχτιστες βρύσες, που 
η καθεμία φέρει διαφορετικό όνομα. Επόμενη στάση ο Βόλος, όπου θα έχετε χρόνο 
να απολαύσετε το γευμα σας σε κάποιο από τα τοπικά εστιατόρια. Έπειτα θα πάρουμε 
τον δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις, το βράδυ άφιξη στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία εκδρομή ή 
ξενάγηση. 

OΔΙΚΩΣ
7

ΜΕΡΕΣ

Sunny beach

ΝΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Αναχωρήσεις Hμ. Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή  Παιδί 
2-12

Επιβ. 
Μονόκ. Παρατηρήσεις 

28/04 & 04/05 6

 Tia Maria 3* ημιδιατροφή 199 € 105 € 65 €

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*&4* 
στην Θεσ/νίκη με πρωινό 

Izola Paradise 4* All Inclusive 219 € 110 € 80 €
Arsena 4* ημιδιατροφή 229 € 115 € 85 €
Imperial 4* All Inclusive 245 € 115 € 85 €

Diamand Residence 4* ημιδιατροφή 249 € 120 € 90 €

28/04 & 03/05 7

 Tia Maria 3* ημιδιατροφή 225 € 120 € 80 €

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*&4* 

στην Θεσ/νίκη με πρωινό 
Izola Paradise 4* All Inclusive 255 € 125 € 100 €

Arsena 4* ημιδιατροφή 265 € 130 € 105 €
Imperial 4* All Inclusive 285 € 130 € 110 €

Diamand Residence 4* ημιδιατροφή 295 € 135 € 120 €

Ορθόδοξο Πάσχα στα Μαργαριτάρια της Μαύρης Θάλασσας ΟΔΙΚΩΣ
6&7

ΜΕΡΕΣ

1η ημέρα > ΑΘΗΝΑ > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Θεσσαλο-
νίκη. Άφιξη νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκου.Διανυκτέρευση

2η μέρα > ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > ΚΑΒΑΛΑ > ΚΟΜΟΤΗΝΗ > ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ > ΟΡΜΕΝΙΟ >  
ΝΕΣΕΜΠΑΡ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Θα διασχίσουμε μια όμορφη δια-
δρομή και μετά τις απαραίτητες στάσεις για σύνορα και ξεκούραση θα φτάσουμε 
στο Νεσέμπαρ (Αρχαία Μεσημβρία) . Βρίσκετε στις Ακτές της Μαύρης Θάλασσας και 
αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης θάλασσας. Η πόλη είναι προστατευόμενη 
από την Unesco. Το κέντρο της πόλης διατηρεί το Βυζαντινό χρώμα της με τις πά-
μπολλες εκκλησίες περασμένων αιώνων. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσουμε 
στα γραφικά στενά με τα παραδοσιακά Ελληνικά σπίτια. Στην συνέχεια τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο .

3η μέρα > ΝΕΣΕΜΠΑΡ > ΑΓΧΙΑΛΟΣ > ΣΩΖΟΠΟΛΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Αγχίαλο (Πομόριε σήμερα),  όπου θα επισκεφτούμε 
το κάποτε Ελληνικό μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου, θα μάθουμε την ιστορία του, θα 
προσκυνήσουμε και μετά μπορούμε να κατεβούμε μέχρι την παραλία της Αγχιάλου 
να γνωρίσουμε την πόλη. Χρόνος ελέυθερος. Συνεχίζοντας στις πόλεις της Μαύρης 
Θάλασσας φθάνουμε  στην πιο παλιά αποικία των Ελλήνων στη Μαύρη Θάλασσα 
την Σωζόπολη (Αρχαία Απολλωνία). Εδώ θα δούμε τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή που βρέθηκαν πρόσφατα και φυλάσσονται στην αναστηλωμένη εκκλησία 
των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ πα-
ρακολούθηση της Θείας λειτουργίας της Αναστάσεως .  

4η μέρα > Νεσέμπαρ  > Μπουργκάς 
Πρωινό και αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μαύρης Θάλασσας 
και  Πατρίδα του μεγάλου μας ποιητή Κώστα Βάρναλη , το  Μπουργκάς (Πύργος). 
Θα έχουμε χρόνο για βόλτα στο μεγάλο παραθαλάσσιο πάρκο, βόλτα στον εμπορικό 
πεζόδρομο όπου είναι και το κέντρο της πόλης. Όσοι έχουν τη διάθεση να περπα-
τήσουν λίγο περισσότερο μπορούν  να δουν και την εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου 
και Μεθοδίου, η οποία είναι Μητρόπολη του Μπουργκάς . Ελεύθερος χρόνος στον 
πεζόδρομο για φαγητό και αγορές. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

5η μέρα > Νεσέμπαρ > Βάρνα > Αλατζά 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την εκδρομή στην όμορφη πόλη της Βάρ-
νας, την μεγαλύτερη πόλη της Μαύρης Θάλασσας. Θα διασχίσουμε τη Βάρνα μέσα 
από το κέντρο της και θα συνεχίσουμε το δρόμο μας για 15 χιλιόμετρα, θαυμάζοντας 
τις χρυσές ακτές-όπως λέγονται - μέχρι να φτάσουμε στο μοναστήρι ΑΛΑΤΖΑ. Ένα 
μοναστήρι του 5ου αιώνα λαξευμένο όλο, ακόμα και τα κελιά του μέσα στον βρά-
χο. Μετά την επίσκεψη και το προσκύνημα θα επιστρέψουμε στη Βάρνα, θα δούμε 
τη Μητρόπολη-Κοίμηση Της Θεοτόκου-μια σημαντική εκκλησία του 1866 και μετά 
θα έχουμε χρόνο στον πανέμορφο πεζόδρομό της με την όπερα και τα πάρα πολλά 
μαγαζιά, για ψώνια και φαγητό. Αργότερα θα επισκεφθούμε το 2ο  μεγαλύτερο πα-
ραθαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης 400 στρεμμάτων. Μέσα εκεί υπάρχουν μουσεία, 
όπως το Ναυτικό με ένα ολόκληρο πολεμικό πλοίο στο πλάι του, θέατρα καφετερίες, 
ενυδρείο και το μοναδικό στα Βαλκάνια “ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ’’, όπου με ένα εισιτήριο μπο-
ρούμε να παρακολουθήσουμε ένα μοναδικό πρόγραμμα με επιδείξεις Δελφινιών. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

6η μέρα > Νεσέμπαρ > Θεσσαλονίκη 
Πρωινό και αναχώρηση . Μετά από τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στην Θεσσαλονίκη 

7η ημέρα > Θεσσαλονίκη > Λιτόχωτο > Βόλος > Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για Λιτόχωρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στα στε-
νά σοκάκια με τα χαρακτηριστικά μακεδονίτικα σπίτια. Είναι συνήθως διώροφα, με 
τοξωτά, ξύλινα υπέρθυρα και ξύλινες αυλόπορτες με δίριχτες στέγες και μεγάλους 
χώρους υποδοχής, στους οποίους ακόμα και σήμερα εξελίσσεται η κοινωνική ζωή 
της οικογένειας. Ένα σημείο που αξίζει της προσοχής σας είναι το «Χοροστάσι», με 
τον αιωνόβιο πλάτανο. Εκεί δίδαξε, σύμφωνα με την παράδοση, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. 
Ολόκληρο το Λιτόχωρο είναι γεμάτο με μικρές πλατείες και πετρόχτιστες βρύσες, που 
η καθεμία φέρει διαφορετικό όνομα. Επόμενη στάση ο Βόλος, όπου θα έχετε χρόνο 
να απολαύσετε το γευμα σας σε κάποιο από τα τοπικά εστιατόρια. Έπειτα θα πάρουμε 
τον δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις, το βράδυ άφιξη στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Στην 6ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5ημέρα.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η 
σειρά που θα πραγματοποιηθούνχωρίς να παραλειφθεί καμία εκδρομή ή ξενάγηση. 

Περιλαμβάνονται:Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* • Ημιδιατροφή ή Πλήρη διατροφή ανάλογα την επιλογή σας  • Εκδρομές, περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές λεω-
φορείο • Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου μας •  Φ.Π.Α. • Ασφαλιστική κάλυψη.  ΔΕΝ Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, αρχαιολογικούς χώρους • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο 

Aρχαία Μεσήμβρια
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