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ΠΑΡΊΣΙ ‘ΑLL TIME CLASSIC’
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ (Ξενάγηση πόλης) - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ – PARIS BY
NIGHT TOUR
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Γαλλίας. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα
δωμάτια. και ξεκινάμε την ξενάγηση πόλης. Θα ξεκινήσουμε από τον
ομφαλό της πόλης όπου θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων, ένα
από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της γοτθικής αρχιτεκτονικής με
τα περίφημα βιτρώ, το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό όργανο της Γαλλίας και
τη μοναδική Παναγία της Αποκαθήλωσης. Θα συνεχίσουμε με το ιστορικό
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής
των επιφανέστερων Γάλλων, όπως ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο Εμίλ Ζολά και
το ζεύγος Κιουρί. Ακολούθως θα θαυμάσουμε τους κήπους, αγαπημένο
σημείο των καλλιτεχνών και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, χτισμένα στα
πρότυπα της ιταλικής αναγέννησης, όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας.
Έπειτα θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε
Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και το ναό του Αγίου Γερμανού . Στη συνέχεια
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσαί με την πλουσιότερη συλλογή έργων
της περιόδου του Ιμπρεσιονισμού, την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου
Γ’, σύμβολο της Γαλλορωσικής φιλίας, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο
του Ναπολέοντα Α’ για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας στη νότια όχθη
του Σηκουάνα με το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ, τον
οποίο θα αποθανατίσουμε από το Τροκαντερό. Συνεχίζοντας τη ξενάγησή
μας στη βόρεια πλέον όχθη του ποταμού θα θαυμάσουμε την Πλατεία του
Αστέρα, όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο
και αποτελεί αφετηρία της πολυτραγουδισμένης λεωφόρου των Ηλυσίων
Πεδίων. Στην Πλατεία Ομονοίας θα δούμε το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του
Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό κέντρο της
πόλης θα περάσουμε από το Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα
Γκαρνιέ, Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ έχοντας
πάρει μόνο μια μικρή γεύση της απερίγραπτης ομορφιάς της Πόλης του
Φωτός. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα ξεναγηθούμε
στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας
περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η
Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Για το
απόγευμα για όσους επιθυμούν προαιρετικά, μπορούν να συμμετέχουν στο
Paris By Night Τour για να θαυμάσουμε τη μοναδική πόλη, φωταγωγημένη.
Θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Σηκουάνα και στη συνέχεια
θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης και θα ανακαλύψουμε τη
μυστηριακή ατμόσφαιρα στο εορταστικό βραδινό Παρίσι . Μεταξύ άλλων,
θα δούμε το στολισμένο Δημαρχείο της πόλης, την φωταγωγημένη λεωφόρο
των Ηλυσίων Πεδίων και φυσικά τον μοναδικό Πύργο του Άιφελ , όπου από
το Τροκαντερό θα έχουμε τη δυνατότητα να τον φωτογραφίσουμε, καθώς
εκατομμύρια φωτάκια λαμπυρίζουν επάνω του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει
ανάβαση στο ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, το λόφο της Μονμάρτης,
όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων
και η οικία του Σαλβατόρ Νταλί, γνωρίζοντας ένα μέρος της νυχτερινής ζωής
της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ
ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN) – ΑΓΙΟΣ ΣΟΥΛΠΙΚΙΟΣ – ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
(50+50 χλμ.)
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι
της ιστορίας της πόλης , την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας
και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού
στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν
κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης της
Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας,
καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα
περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία
Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία
των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρώ και καφετέριες
συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους
μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής η οποίοι απολάμβαναν τον καφέ
τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στον
φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού χρονολογείται
από το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από
εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε, με τη διώροφη πρόσοψη και τις τρεις
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κιονοστοιχίες να συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής στη συνολική
αισθητική. Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ
βαφτίστηκαν εδώ ενώ έγινε κι ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ
Φουσέ. Το 1727 ο Languet de Gergy, ιερέας του ναού, έδωσε εντολή στον
Henry Sully, κατασκευαστή ωρολογίων και αστρονόμο, να φτιάξει ένα ηλιακό
ρολόι ώστε να μπορεί να υπολογίζει το Πάσχα και τις ισημερίες. Αυτή η
μεσημβρινή γραμμή από ορείχαλκο τοποθετήθηκε κατά μήκος του δαπέδου
και έφτασε μέχρι επάνω σε ένα λευκό μαρμάρινο οβελίσκο, περίπου
έντεκα μέτρα ύψος, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται μια σφαίρα με ένα
σταυρό. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών
(επίσκεψη), που αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών
Οίκων της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου
υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του
Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας και θα
περπατήσουμε στους καταπληκτικούς κήπους των ανακτόρων, που θα μας
μεταφέρουν σε άλλες εποχές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας
προτείνουμε μια βόλτα στην πανέμορφη, φωταγωγημένη με εκατομμύρια
φωτάκια, Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων η προαιρετική διασκέδαση σε ένα
από τα διεθνούς φήμης καμπαρέ Λίντο η Μουλέν Ρουζ.
3η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ DISNEYLAND (32+32
χλμ.)
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε, για τη χώρα του παραμυθιού, την
εξωπραγματική Disneyland. Εκεί θα ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα
και στα διάφορα παιχνίδια του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που
κρύβετε μέσα σας απολαμβάνοντας τα χρώματα και τις φιγούρες που μας
μεγάλωσαν. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια
και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς και
τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε
τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των 7 νάνων,
του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium, με τον Ιούλιο
Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο
STAR TOUR. Αργά το απόγευμα αναχώρηση και επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας.
4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (Honfleur , Deauville, Trouville) (240
+ 240 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την υπέροχη Νορμανδία για όσους το
επιθυμούν προαιρετικά. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ,
παλιό αριστοκρατικό θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια σπίτια. Περπατήστε
στα γραφικά σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την σκεπαστή αγορά της
Ντοβίλ όπου κανείς μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα . Τέλος σας συνιστούμε
μια φωτογραφία στην διάσημη παραλία της πόλης όπου έχουν γυριστεί
πολλές γαλλικές και διεθνής ταινίες . Στην συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν
και διασχίζοντας την Τρουβίλ , αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών ,
θα πάρουμε την Cote Fleurie , μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή και
θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς , την Honfleur .
Χρόνος ελεύθερος για αγορές , φαγητό και καφέ . Επιστροφή στο Παρίσι.
Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και απολαύστε την ελεύθερη ημέρα σας στο Παρίσι. Ξεκινήστε
από το μουσείο Πικάσο έπειτα στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης
Φόρουμ ντες Αλ, ακολούθως στον Άγιο Ευστάθιο για να καταλήξετε στη
Βασιλική πλατεία, μια ανεξερεύνητη γωνιά της πόλης όπου βρίσκονταν τα
διαμερίσματα του Καρδινάλιου Ρισελιέ. Προτείνουμε να γευματίσετε στο
εστιατόριο Κονγκ, παρέα με διάσημους θαμώνες, αλλά και στο παραδοσιακό
εστιατόριο λε Μπουκρές, στην πλατεία της αγοράς της Αγίας Αικατερίνης.
Σας συνιστούμε επίσης να κινηθείτε στην περιοχή της Όπερας, όπου
βρίσκονται τα πολυκαταστήματα Γκαλερί λα Φαγέτ και Πρεντάμπ και να δείτε
τις μικρές και πολυτελείς μπουτίκ των διασημότερων. Αποχαιρετώντας το
Παρίσι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής.
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας.
Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου
μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Check points (όπου
απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο

‘’ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΉ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉ ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ’’
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ΠΑΡΙΣΙ ‘’FAMILY ΤΙΜΕ’’
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ (Ξενάγηση πόλης) - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΛΟΥΒΡΟΥ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ – PARIS BY NIGHT TOUR
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Γαλλίας. Άφιξη
και ξεκινάμε την ξενάγηση πόλης. Θα ξεκινήσουμε από τον ομφαλό της πόλης όπου θα
επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων, ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα
της γοτθικής αρχιτεκτονικής με τα περίφημα βιτρώ, το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό
όργανο της Γαλλίας και τη μοναδική Παναγία της Αποκαθήλωσης. Θα συνεχίσουμε με
το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής
των επιφανέστερων Γάλλων, όπως ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο Εμίλ Ζολά και το ζεύγος Κιουρί.
Ακολούθως θα θαυμάσουμε τους κήπους, αγαπημένο σημείο των καλλιτεχνών και τα
ανάκτορα του Λουξεμβούργου, χτισμένα στα πρότυπα της ιταλικής αναγέννησης, όπου
στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν
με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και το ναό του Αγίου Γερμανού . Στη
συνέχεια θα περάσουμε από το μουσείο Ορσαί με την πλουσιότερη συλλογή έργων της
περιόδου του Ιμπρεσιονισμού, την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ’, σύμβολο
της Γαλλορωσικής φιλίας, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α’ για
να ολοκληρώσουμε την πορεία μας στη νότια όχθη του Σηκουάνα με το σήμα κατατεθέν
της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ, τον οποίο θα αποθανατίσουμε από το Τροκαντερό.
Συνεχίζοντας τη ξενάγησή μας στη βόρεια πλέον όχθη του ποταμού θα θαυμάσουμε την
Πλατεία του Αστέρα, όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο
και αποτελεί αφετηρία της πολυτραγουδισμένης λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων. Στην
Πλατεία Ομονοίας θα δούμε το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις
μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα.
Προσεγγίζοντας το εμπορικό κέντρο της πόλης θα περάσουμε από το Ναό της Αγίας
Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την Πλατεία
Βαντόμ έχοντας πάρει μόνο μια μικρή γεύση της απερίγραπτης ομορφιάς της Πόλης
του Φωτός. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα ξεναγηθούμε
στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν
οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης
και η αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Για το απόγευμα για όσους επιθυμούν προαιρετικά,
μπορούν να συμμετέχουν στο Paris By Night Τour για να θαυμάσουμε τη μοναδική
πόλη, φωταγωγημένη. Θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Σηκουάνα και
στη συνέχεια θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης και θα ανακαλύψουμε τη
μυστηριακή ατμόσφαιρα στο εορταστικό βραδινό Παρίσι . Μεταξύ άλλων, θα δούμε το
στολισμένο Δημαρχείο της πόλης, την φωταγωγημένη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων
και φυσικά τον μοναδικό Πύργο του Άιφελ , όπου από το Τροκαντερό θα έχουμε τη
δυνατότητα να τον φωτογραφίσουμε, καθώς εκατομμύρια φωτάκια λαμπυρίζουν
επάνω του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανάβαση στο ψηλότερο φυσικό σημείο της
πόλης, το λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των
υπαίθριων ζωγράφων και η οικία του Σαλβατόρ Νταλί, γνωρίζοντας ένα μέρος της
νυχτερινής ζωής της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση στα δωμάτια.
2Η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΠΥΡΓΟΣ ΑΙΦΕΛ – AQUARIUM DE PARIS (ENYΔΡΕΙΟ)
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά θα αναχωρήσουμε για το σύμβολο
της πόλης του Παρισιού , τον μοναδικό Πύργο Άιφελ . Χρόνος ελεύθερος για να
ανεβούμε στον πύργο και για βόλτα στο Πεδίο του Άρεως (Champs De Mars). Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναδικό Aquarium του Παρισιού. Ανακαλύψτε με τα
παιδιά σας τον θαυμαστό κόσμο του βυθού. Στην καρδιά του Παρισιού, στους κήπους
του Trocadero, ακριβώς απέναντι από τον Πύργο του Άιφελ, το Aquarium de Paris
φιλοξενεί 43 ενυδρεία με περισσότερα από 10.000 ψάρια, συμπεριλαμβανομένων
25 καρχαριών. Στα συν η πισίνα αφής, τα δύο σινεμά, τα ποικίλα θεάματα και οι
εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ DISNEYLAND (32+32 χλμ.)
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε, για τη χώρα του παραμυθιού, την
εξωπραγματική Disneyland. Εκεί θα ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα και στα
διάφορα παιχνίδια του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα
σας απολαμβάνοντας τα χρώματα και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. Ζήστε για
λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφθείτε
το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα
από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης,
της Χιονάτης και των 7 νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο
Visionarium, με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και
διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Αργά το απόγευμα αναχώρηση και επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας.
4η ημέρα : ΠΑΡΙΣΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (50 χλμ.)
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά αναχώρηση για το μοναδικό
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού . Χιλιάδες εκθέματα ζώων, μέσα σε αυτό
το μουσείο τα οποία θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους , αλλα σίγουρα αυτό
που κόβει την ανάσα είναι οι Δεινόσαυροι. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το
ανάκτορο των Βερσαλλιών, όπου θα δούμε τα βασιλικά δωμάτια καθώς και το
δωμάτιο των κατόπτρων, όπου έχουν υπογραφεί πολλές συνθήκες. Στην συνέχεια
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τους καταπληκτικούς κήπους του
Λουδοβίκου, οι οποίοι αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών
Οίκων της Ευρώπης. Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και απολαύστε την ελεύθερη ημέρα σας στο Παρίσι. Ξεκινήστε από το
μουσείο Πικάσο έπειτα στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης Φόρουμ ντες
Αλ, ακολούθως στον Άγιο Ευστάθιο για να καταλήξετε στη Βασιλική πλατεία, μια
ανεξερεύνητη γωνιά της πόλης όπου βρίσκονταν τα διαμερίσματα του Καρδινάλιου
Ρισελιέ. Προτείνουμε να γευματίσετε στο εστιατόριο Κονγκ, παρέα με διάσημους
θαμώνες, αλλά και στο παραδοσιακό εστιατόριο λε Μπουκρές, στην πλατεία της
αγοράς της Αγίας Αικατερίνης. Σας συνιστούμε επίσης να κινηθείτε στην περιοχή
της Όπερας, όπου βρίσκονται τα πολυκαταστήματα Γκαλερί λα Φαγέτ και Πρεντάμπ
και να δείτε τις μικρές και πολυτελείς μπουτίκ των διασημότερων. Αποχαιρετώντας
το Παρίσι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της
επιλογής σας (όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά
. Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου
μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Check points (όπου απαιτείται και
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο
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5,6 ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
ELLINAIR ΓΙΑ
ΠΑΡΙΣΙ
Παρίσι, Μουσείο Λούβρου,
Παλάτι Bερσαλλιών, Disneyland,
Σηκουάνας

ΠΑΡΙΣΙ – DISNEYLAND
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ (ξεναγηση πολης)
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ (Ξενάγηση πόλης) - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΛΟΥΒΡΟΥ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ – PARIS BY NIGHT TOUR
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Γαλλίας. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα
δωμάτια. και ξεκινάμε την ξενάγηση πόλης. Θα ξεκινήσουμε από τον
ομφαλό της πόλης όπου θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων, ένα
από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της γοτθικής αρχιτεκτονικής με τα
περίφημα βιτρώ, το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό όργανο της Γαλλίας και τη
μοναδική Παναγία της Αποκαθήλωσης. Θα συνεχίσουμε με το ιστορικό
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής
των επιφανέστερων Γάλλων, όπως ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο Εμίλ Ζολά και
το ζεύγος Κιουρί. Ακολούθως θα θαυμάσουμε τους κήπους, αγαπημένο
σημείο των καλλιτεχνών και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, χτισμένα στα
πρότυπα της ιταλικής αναγέννησης, όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας.
Έπειτα θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε
Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και το ναό του Αγίου Γερμανού . Στη συνέχεια θα
περάσουμε από το μουσείο Ορσαί με την πλουσιότερη συλλογή έργων της
περιόδου του Ιμπρεσιονισμού, την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ’,
σύμβολο της Γαλλορωσικής φιλίας, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του
Ναπολέοντα Α’ για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας στη νότια όχθη του
Σηκουάνα με το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ, τον οποίο
θα αποθανατίσουμε από το Τροκαντερό. Συνεχίζοντας τη ξενάγησή μας στη
βόρεια πλέον όχθη του ποταμού θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα,
όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο και
αποτελεί αφετηρία της πολυτραγουδισμένης λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων.
Στην Πλατεία Ομονοίας θα δούμε το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του
Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού
και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό κέντρο της πόλης θα
περάσουμε από το Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, Εθνική
Ακαδημία της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ έχοντας πάρει μόνο μια
μικρή γεύση της απερίγραπτης ομορφιάς της Πόλης του Φωτός. Στη συνέχεια
θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό
μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις
Βασίλισσες του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης
και η αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Για το απόγευμα για όσους
επιθυμούν προαιρετικά, μπορούν να συμμετέχουν στο Paris By Night Τour
για να θαυμάσουμε τη μοναδική πόλη, φωταγωγημένη. Θα απολαύσουμε μια
μαγευτική κρουαζιέρα στο Σηκουάνα και στη συνέχεια θα δούμε τα κυριότερα
αξιοθέατα της πόλης και θα ανακαλύψουμε τη μυστηριακή ατμόσφαιρα
στο εορταστικό βραδινό Παρίσι . Μεταξύ άλλων, θα δούμε το στολισμένο
Δημαρχείο της πόλης, την φωταγωγημένη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων
και φυσικά τον μοναδικό Πύργο του Άιφελ , όπου από το Τροκαντερό θα
έχουμε τη δυνατότητα να τον φωτογραφίσουμε, καθώς εκατομμύρια φωτάκια
λαμπυρίζουν επάνω του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανάβαση στο
ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, το λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί
η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικία του
Σαλβατόρ Νταλί, γνωρίζοντας ένα μέρος της νυχτερινής ζωής της πόλης που
δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

εντολή στον Henry Sully, κατασκευαστή ωρολογίων και αστρονόμο, να φτιάξει
ένα ηλιακό ρολόι ώστε να μπορεί να υπολογίζει το Πάσχα και τις ισημερίες. Αυτή
η μεσημβρινή γραμμή από ορείχαλκο τοποθετήθηκε κατά μήκος του δαπέδου
και έφτασε μέχρι επάνω σε ένα λευκό μαρμάρινο οβελίσκο, περίπου έντεκα
μέτρα ύψος, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται μια σφαίρα με ένα σταυρό. Στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών (επίσκεψη), που
αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Θα
θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε η συνθήκη των
Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά
Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους καταπληκτικούς
κήπους των ανακτόρων, που θα μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στην πανέμορφη,
φωταγωγημένη με εκατομμύρια φωτάκια, Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων η
προαιρετική διασκέδαση σε ένα από τα διεθνούς φήμης καμπαρέ Λίντο η Μουλέν
Ρουζ.
3η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (Honfleur , Deauville, Trouville) (240 + 240
χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την υπέροχη Νορμανδία για όσους το επιθυμούν
προαιρετικά. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, παλιό αριστοκρατικό
θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια σπίτια. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια
της πόλης και επισκεφθείτε την σκεπαστή αγορά της Ντοβίλ όπου κανείς
μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα . Τέλος σας συνιστούμε μια φωτογραφία στην
διάσημη παραλία της πόλης όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνής
ταινίες . Στην συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας την Τρουβίλ
, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών , θα πάρουμε την Cote Fleurie , μέσα
από μια καταπράσινη διαδρομή και θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό
των Βίκινγκς , την Honfleur . Χρόνος ελεύθερος για αγορές , φαγητό και καφέ.
Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μυθικό κόσμο της Disney. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Από σήμερα θα ζήσουμε στον μαγικο κόσμο του παραμυθιού.
Περιπλανηθείτε στα πάρκα της Disney, συναντήστε όλους τους παιδικούς ήρωες
και ζήστε την απόλυτη μαγεία. Ελεύθερος χρόνος στα πάρκα της Disneyland.
5η ημέρα: DISNEYLAND Πρόγευμα και έχετε άλλη μια ολόκληρη μέρα να
διαθέσετε στα παιχνίδια και θεάματα του πάρκου. Ζήστε για λίγο στην εποχή
του Φαρ Ουέστ, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών. Γευματίστε σε ένα από
τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης,
της Χιονάτης και των 7 νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο
Visionarium, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων
στο STAR TOUR. 6η ημέρα: DISNEYLAND - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Μετά το
πρόγευμα χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στα πάρκα της DISNEY,
ώσπου να αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής.

5η ημέρα: DISNEYLAND
Πρόγευμα και έχετε άλλη μια ολόκληρη μέρα να διαθέσετε στα παιχνίδια και
θεάματα του πάρκου. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ, επισκεφθείτε
το νησί των πειρατών. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε
τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των 7 νάνων, του
Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι
2η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR.
ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN) – ΑΓΙΟΣ ΣΟΥΛΠΙΚΙΟΣ – ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
6η ημέρα: DISNEYLAND - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Μετά το πρόγευμα
(50+50 χλμ.)
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στα πάρκα της DISNEY, ώσπου να
της ιστορίας της πόλης , την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής.
και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού
στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν
κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης της
Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας,
Στο 5νθήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιήται η 3η ημέρα
καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία των
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρώ και καφετέριες συνθέτουν
συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους
διανοούμενους της εποχής η οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
μαγαζιά της περιοχής. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στον φημισμένο
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
ναό του Αγίου Σουλπικίου. Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ ενώ έγινε κι ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
την Αντέλ Φουσέ. Το 1727 ο Languet de Gergy, ιερέας του ναού, έδωσε
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5 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΠΡΙΖ, ΓΑΝΔΗ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΛΙΛ,
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ

ΠΑΡΙΣΙ-ΜΠΡΙΖ-ΦΛΑΝΔΡΑ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ – ΜΠΡΙΖ (295 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Παρίσι , άφιξη και άμεση
αναχώρηση για την παραμυθένια Μπριζ, μία από τις ομορφότερες πόλεις της
Κεντρικής Ευρώπης. Περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
δούμε τα κυριότερα αξιοθέατά της, όπως το πάρκο με τη Λίμνη της Αγάπης,
το νοσοκομείο του Αγίου Ιωάννη που είναι το παλαιότερο στην Ευρώπη,
τον ναό της Παναγίας, το μέγαρο των αρχόντων, τη γέφυρα του Αγίου
Βονιφάτιου, τους κήπους του Arends, το κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο
χρηματιστήριο του κόσμου και το ιστορικό κέντρο, ένα μοναδικό στολίδι της
πόλης. τακτοποίηση στο ξενοδοχείο , διανυκτέρευση .
2η ημέρα: ΜΠΡΙΖ – ΓΑΝΔΗ ( 50 χλμ.) – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (60 χλμ.) – ΜΠΡΙΖ
(100 χλμ. )
Πρωινό και μετάβαση στη Γάνδη, όπου θα δούμε το Διοικητήριο, θα
επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Saint Bavo, με έργα του Ρούμπενς, του
Ιερώνυμου Μπος και το υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς
Βαν Άικ.Θα δούμε, επίσης, το κάστρο των ιπποτών και θα γνωρίσουμε την
πόλη, που κατά τον Μεσαίωνα υπήρξε ένα σπουδαίο εμπορικό σταυροδρόμι
της Ευρώπης. Συνεχίζουμε προς τη πανέμορφη Βελγική πρωτεύουσα.
Θα δούμε την κεντρική πλατεία Grand Place, μία από τις εντυπωσιακότερες
πλατείες της Ευρώπης, το πασίγνωστο αγαλματάκι Manneken Pis, το οποίο
απεικονίζει ένα μικρό παιδάκι που ουρεί και λέγεται ότι πρόκειται για τον
γιο ενός δούκα που ουρεί πάνω από τα στρατεύματα των εχθρών πριν
από μια μάχη.Άλλα αξιοθέατα που θα θαυμάσουμε είναι το Ατόμιουμ, το
Heysel Stadium, τη Mini Europe με τα κυριότερα αξιοθέατα της Ευρώπης
σε μινιατούρα σε κλίμακα 1/12, τα βασιλικά παλάτια του Laken και τον
ομώνυμο βασιλικό ναό, τον γιαπωνέζικο πύργο, την κινέζικη παγόδα, το
χρηματιστήριο, την πλατεία Grand Sablon με τον ομώνυμο γοτθικού ρυθμού
ναό της Παναγίας, το Εθνικό Ωδείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το Μουσείο Καλών
Τεχνών, τη Βασιλική πλατεία με τα Ανάκτορα, το Ευρωκοινοβούλιο και την
Αψίδα του Θριάμβου. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό .επιστροφή
στη Μπρίζ , διανυκτέρευση.
3η ημέρα : : ΜΠΡΙΖ – ΛΙΛ (85 χλμ.) – ΠΑΡΙΣΙ (230 χλμ.)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την πιο όμορφη χριστουγεννιάτικη αγορά
της Ευρώπης στη Λιλ της Γαλλίας.
Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή την πόλη τη συγκεκριμένη εποχή,
καθώς είναι διακοσμημένη με φώτα και χρώμα. Γύρω από την αγορά των
Χριστουγέννων ολόκληρη η πόλη καλύπτεται από ένα τεράστιο στεφάνι από
γιρλάντες.
Στο Place Rihour 81 ξυλόγλυπτα σαλέ με ιδέες για δώρα, ειδώλια για τη
γέννηση, χριστουγεννιάτικα στολίδια και γιορτινά φαγητά.
Μπορείτε εδώ να δοκιμάσετε τοπικές σπεσιαλιτέ και να ανακαλύψετε τεχνικές
και χειροτεχνίες από τη Ρωσία, τον Καναδά και την Πολωνία! Μην ξεχάσετε
να δοκιμάσετε το μελόψωμο και άλλες λιχουδιές, τις οποίες μπορείτε να φάτε
επί τόπου με συνοδευτικό ένα ποτήρι ζεστό κρασί.
Ένας τροχός του Ferris στρέφεται στην κεντρική πλατεία, η οποία μετατρέπεται
σε χειμωνιάτικο τοπίο που κυριαρχείται από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο
ύψους 18 μέτρων.
Τα καταστήματα κάθε χρόνο δίνουν ρεσιτάλ πρωτοτυπίας. Και τα 3.900
καταστήματα στην πόλη προσφέρουν κάτι για κάθε γούστο και κάθε
προϋπολογισμό.
Μην παραλείψετε να πιείτε μια ζεστή σοκολάτα σε κάποιο από τα πολλά και
πανέμορφα καφέ της πόλης!
Συνεχίζουμε για το Παρίσι , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο , για το απόγευμα
για όσους επιθυμούν προαιρετικά, μπορούν να συμμετέχουν στο Paris
By Night Τour για να θαυμάσουμε τη μοναδική πόλη, φωταγωγημένη. Θα
απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Σηκουάνα και στη συνέχεια
θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης και θα ανακαλύψουμε τη
μυστηριακή ατμόσφαιρα στο εορταστικό βραδινό Παρίσι . Μεταξύ άλλων, θα
δούμε το στολισμένο Δημαρχείο της πόλης, την φωταγωγημένη λεωφόρο
των Ηλυσίων Πεδίων και φυσικά τον μοναδικό Πύργο του Άιφελ , όπου από
το Τροκαντερό θα έχουμε τη δυνατότητα να τον φωτογραφίσουμε, καθώς
εκατομμύρια φωτάκια λαμπυρίζουν επάνω του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει
ανάβαση στο ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, το λόφο της Μονμάρτης,
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όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων
και η οικία του Σαλβατόρ Νταλί, γνωρίζοντας ένα μέρος της νυχτερινής
ζωής της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα : ΠΑΡΙΣΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ –ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ
Μετά το πρωινό , ακολουθεί πλήρης ξενάγηση στη Γαλλική πρωτεύουσά,
Θα ξεκινήσουμε από τον ομφαλό της πόλης όπου θα επισκεφθούμε την
Παναγία των Παρισίων, ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της
γοτθικής αρχιτεκτονικής με τα περίφημα βιτρώ, το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό
όργανο της Γαλλίας και τη μοναδική Παναγία της Αποκαθήλωσης. Θα
συνεχίσουμε με το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε
στο Πάνθεον, σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων, όπως ο Βίκτωρ
Ουγκώ, ο Εμίλ Ζολά και το ζεύγος Κιουρί. Ακολούθως θα θαυμάσουμε
τους κήπους, αγαπημένο σημείο των καλλιτεχνών και τα ανάκτορα του
Λουξεμβούργου, χτισμένα στα πρότυπα της ιταλικής αναγέννησης, όπου
στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα θα οδηγηθούμε στη γειτονιά
Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και το ναό
του Αγίου Γερμανού . Στη συνέχεια θα περάσουμε από το μουσείο Ορσαί
με την πλουσιότερη συλλογή έργων της περιόδου του Ιμπρεσιονισμού,
την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ’, σύμβολο της Γαλλορωσικής
φιλίας, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α’ για να
ολοκληρώσουμε την πορεία μας στη νότια όχθη του Σηκουάνα με το σήμα
κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ, τον οποίο θα αποθανατίσουμε
από το Τροκαντερό. Συνεχίζοντας τη ξενάγησή μας στη βόρεια πλέον όχθη
του ποταμού θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου κυριαρχεί η
μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο και αποτελεί αφετηρία
της πολυτραγουδισμένης λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων. Στην Πλατεία
Ομονοίας θα δούμε το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ,
τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού και
τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό κέντρο της πόλης θα
περάσουμε από το Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ,
Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ έχοντας πάρει
μόνο μια μικρή γεύση της απερίγραπτης ομορφιάς της Πόλης του Φωτός.
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα ξεναγηθούμε
στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας
περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου,
η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα
Βίντσι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.
5η ημέρα : ΠΑΡΙΣΙ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετά το πρόγευμα η μέρα είναι ελεύθερη για να ανακαλύψετε τις κρυφές
γωνιές της πόλης .
Μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : στο 6ήμερο πρόγραμμα προστίθεται μια διανυκτέρευση
στην Μπριζ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

5 ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ
ΠΤΉΣΕΙΣ ΑΠΌ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΓΙΑ ΠΑΡΊΣΙ

ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ – ΒΡΕΤΑΝΗ – ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ
1n ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ – ΝΤΟΒΙΛ (200χλμ.) – ΤΡΟΥΒΙΛ (10χλμ.)
– ΟΝΦΛΕΡ (20χλμ.) – ΚΑΕΝ (67χλμ.)
Συγκέντρωση
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πόλη του Φωτός. Επιβίβαση στο
λεωφορείο μας με προορισμό την Κοσμοπολίτικη Ντουβίλ και την δίδυμη
της πόλη Τρουβίλ. Η Ντουβίλ διάσημο παραθαλάσσιο θέρετρο, με αέρα
Κυανής Ακτής, αποτελεί το λίκνο της «Μπελ Επόκ» εποχής και του στυλ
«art nouveau». Αξίζει να περπατήσετε ανάμεσα στα αριστοκρατικά καφέ
και εστιατόρια, τα εμπορικά καταστήματα πολυτελείας, τα επιβλητικά
ξενοδοχεία, η να δοκιμάσετε την τύχη σας στο πολυσύχναστο καζίνο.
Στην συνέχεια διασχίζοντας πανέμορφα Νορμανδικά χωριά, φτάνουμε
στην γραφική Honfleur. Εδώ ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει
την εποχή που οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι αποθανάτιζαν το κεντρικό
λιμανάκι και την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας στην Καέν και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη
γνωριμία της πόλης.
2n ημέρα: ΚΑΕΝ – ΜΟΝΤ ΣΑΙΝΤ ΜΙΣΕΛ (125χλμ.) – ΣΑΝ ΜΑΛΟ
(56χλμ.) - ΚΑΕΝ (170χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση μέσα από καταπράσινες κοιλάδες για το
μεσαιωνικό αριστούργημα Mont St. Michele, ένα βραχώδες νησάκι,
απομονωμένο και ξεχασμένο από τον κόσμο. Τον μεσαίωνα χτίστηκε
στην κορυφή του το μοναστήρι των Βενεδικτίνων, που αποτέλεσε το
σημείο εξόρμησης της Ιωάννας της Λορένης. Σήμερα αποτελεί χώρο
«παγκόσμιου πολιτισμικού προσκυνήματος της ανθρωπότητας». Το
λιλιπούτειο χωριουδάκι διατηρεί την γραφικότητά του στα ατέλειωτα
σοκάκια με γραφικά καταστήματα και υπέροχη θέα. Σε αυτή μας την
επίσκεψη, μαζί με τα πανέμορφα τοπία, μας δίνεται η δυνατότητα να
φανταστούμε τον τρόπο ζωής στο Μεσαίωνα και τον 100ετή πόλεμο με
την Αγγλία. Στην συνέχεια κατευθυνόμαστε στην «πόλη των πειρατών»
Σαν Μαλό. Λίκνο των μεγάλων κουρσάρων και πολεμιστών μια πόληοχυρό που είναι περιτριγυρισμένη από τείχη και πύργους. Παραδομένοι
στην αύρα του Ατλαντικού, θα περπατήσουμε εντός και επί των τειχών
της όμορφης πόλης μέχρι αργά το απόγευμα. Επιστροφή στην Καέν.
3n ημέρα: ΚΑΕΝ – ΜΟΥΣΕΙΟ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ – ΤΟΥΡ
(261χλμ.)
Σήμερα θα επισκεφτούμε το μουσείο που εγκαινίασε ο Μιτεράν και είναι
αφιερωμένο στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μάχη κατά την απόβαση
των συμμάχων στην Νορμανδία για την απελευθέρωση της Ευρώπης
από τον Ναζισμό. Αναχώρηση για την πόλη Τούρ στο Λίγηρα. Άφιξη και

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για μια γεύση της
μεσαιωνικής πόλης, με το θαυμάσιο ιστορικό κέντρο και τον επιβλητικό
Καθεδρικό Ναό.
4n ημέρα: ΤΟΥΡ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ ( AMBOISE – CHAMBORD) (75
χλμ.) - ΤΟΥΡ (75χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την κοιλάδα του Λίγηρα. Πρόκειται για
τις περιοχές που αποτέλεσαν το λίκνο της αναγεννησιακής τέχνης
στη Γαλλία και την αφετηρία του αγώνα της Ιωάννας της Λορένης στο
τέλος του Εκατονταετούς πολέμου. Μετά από μια σύντομη διαδρομή
θα επισκεφτούμε το κάστρο Amboise στην ομώνυμη μεσαιωνική πόλη
καθώς επίσης και τον τάφο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στην συνέχεια
αναχωρούμε για να επισκεφτούμε το Κάστρο Chambord, το οποίο έχει
χαρακτηριστεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την Ουνέσκο. Ένα
εντυπωσιακό και σε μέγεθος για την εποχή του κάστρο, αποτελούμενο
από μεγάλους στρογγυλούς πύργους και με αρχιτεκτονικά σχέδια που
φέρουν την υπογραφή του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Χρόνος ελεύθερος στα
καταστήματα με τοπικά εδέσματα (η περιοχή φημίζεται για τα κρασιά, τα
πατέ και τα κατσικίσια τυριά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
5n ημέρα: TOYΡ – ΠΑΡΙΣΙ (240χλμ.) – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το Παρίσι. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος στην
πόλη του Φωτός. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε την συνοικία Μαρέ,
με τις ψαγμένες αίθουσες τέχνης ντελικατέσεν και πολλά καταστήματα
με μοντέρνα ρούχα και αντικείμενα τέχνης. Οι πανέμορφες επαύλεις
δημιουργούν ένα υπέροχο σκηνικό για τον περίπατό σας. Σας συνιστούμε
επίσης να κινηθείτε στην περιοχή της Όπερας, όπου βρίσκονται τα
πολυκαταστήματα Γκαλερί Lafayette και Printemps και να δείτε τις μικρές
και πολυτελείς μπουτίκ των διασημότερων. Στη συνέχεια μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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5 ΗΜΕΡΕΣ

ΚΑΕΝ, ΣΑΝ ΜΑΛΟ, ΟΝΦΛΕΡ,
ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ

ΠΑΡΙΣΙ – ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
1n ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ – ΝΤΟΒΙΛ (200χλμ.) – ΤΡΟΥΒΙΛ (10χλμ.) – ΟΝΦΛΕΡ
(20χλμ.) – ΚΑΕΝ (67χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πόλη του Φωτός. Επιβίβαση στο
λεωφορείο μας με προορισμό την Κοσμοπολίτικη Ντουβίλ και την δίδυμη της πόλη
Τρουβίλ. Η Ντουβίλ διάσημο παραθαλάσσιο θέρετρο, με αέρα Κυανής Ακτής, αποτελεί
το λίκνο της «Μπελ Επόκ» εποχής και του στυλ «art nouveau». Αξίζει να περπατήσετε
ανάμεσα στα αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια, τα εμπορικά καταστήματα πολυτελείας,
τα επιβλητικά ξενοδοχεία, η να δοκιμάσετε την τύχη σας στο πολυσύχναστο καζίνο. Στην
συνέχεια διασχίζοντας πανέμορφα Νορμανδικά χωριά, φτάνουμε στην γραφική Honfleur.
Εδώ ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει την εποχή που οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι
αποθανάτιζαν το κεντρικό λιμανάκι και την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Καέν και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία
της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο , διανυκτέρευση .
2n ημέρα: ΚΑΕΝ – ΜΟΝΤ ΣΑΙΝΤ ΜΙΣΕΛ (125χλμ.) – ΣΑΝ ΜΑΛΟ (56χλμ.) - ΚΑΕΝ
(170χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση μέσα από καταπράσινες κοιλάδες για το μεσαιωνικό αριστούργημα
Mont St. Michele, ένα βραχώδες νησάκι, απομονωμένο και ξεχασμένο από τον κόσμο.
Τον μεσαίωνα χτίστηκε στην κορυφή του το μοναστήρι των Βενεδικτίνων, που αποτέλεσε
το σημείο εξόρμησης της Ιωάννας της Λορένης. Σήμερα αποτελεί χώρο «παγκόσμιου
πολιτισμικού προσκυνήματος της ανθρωπότητας». Το λιλιπούτειο χωριουδάκι διατηρεί την
γραφικότητά του στα ατέλειωτα σοκάκια με γραφικά καταστήματα και υπέροχη θέα. Σε αυτή
μας την επίσκεψη, μαζί με τα πανέμορφα τοπία, μας δίνεται η δυνατότητα να φανταστούμε
τον τρόπο ζωής στο Μεσαίωνα και τον 100ετή πόλεμο με την Αγγλία. Στην συνέχεια
κατευθυνόμαστε στην «πόλη των πειρατών» Σαν Μαλό. Λίκνο των μεγάλων κουρσάρων
και πολεμιστών μια πόλη-οχυρό που είναι περιτριγυρισμένη από τείχη και πύργους.
Παραδομένοι στην αύρα του Ατλαντικού, θα περπατήσουμε εντός και επί των τειχών της
όμορφης πόλης μέχρι αργά το απόγευμα. Επιστροφή στην Καέν.
3η ημέρα : ΚΑΕΝ – ΠΑΡΙΣΙ (240 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Παρίσι , άφιξη και ξενάγηση πόλης. Θα ξεκινήσουμε από
τον ομφαλό της πόλης όπου θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων, ένα από τα
πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της γοτθικής αρχιτεκτονικής με τα περίφημα βιτρώ, το
μεγαλύτερο εκκλησιαστικό όργανο της Γαλλίας και τη μοναδική Παναγία της Αποκαθήλωσης.
Θα συνεχίσουμε με το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον,
σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων, όπως ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο Εμίλ Ζολά και το ζεύγος
Κιουρί. Ακολούθως θα θαυμάσουμε τους κήπους, αγαπημένο σημείο των καλλιτεχνών και
τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, χτισμένα στα πρότυπα της ιταλικής αναγέννησης, όπου
στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα
δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και το ναό του Αγίου Γερμανού . Στη συνέχεια
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσαί με την πλουσιότερη συλλογή έργων της περιόδου του
Ιμπρεσιονισμού, την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ’, σύμβολο της Γαλλορωσικής
φιλίας, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α’ για να ολοκληρώσουμε
την πορεία μας στη νότια όχθη του Σηκουάνα με το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο
του Άιφελ, τον οποίο θα αποθανατίσουμε από το Τροκαντερό. Συνεχίζοντας τη ξενάγησή
μας στη βόρεια πλέον όχθη του ποταμού θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο και αποτελεί αφετηρία της
πολυτραγουδισμένης λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων. Στην Πλατεία Ομονοίας θα δούμε
το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό κέντρο της
πόλης θα περάσουμε από το Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, Εθνική
Ακαδημία της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ έχοντας πάρει μόνο μια μικρή γεύση
της απερίγραπτης ομορφιάς της Πόλης του Φωτός. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο
Λούβρο, όπου και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με τα
άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου,
η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.
4η ημέρα : ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ
(QUARTIER LATIN) – ΑΓΙΟΣ ΣΟΥΛΠΙΚΙΟΣ – ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (50+50 χλμ.)
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας
της πόλης , την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης,
κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της,
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Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολιορκούσε.
Η ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος
της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της
Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που
περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε
στην συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρώ και
καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε
τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής η οποίοι απολάμβαναν τον καφέ
τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στον
φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού χρονολογείται από
το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από εργασίες
140 ετών ολοκληρώθηκε, με τη διώροφη πρόσοψη και τις τρεις κιονοστοιχίες να
συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής στη συνολική αισθητική. Ο Μαρκήσιος ντε
Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ ενώ έγινε κι ο γάμος του
Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ. Το 1727 ο Languet de Gergy, ιερέας του
ναού, έδωσε εντολή στον Henry Sully, κατασκευαστή ωρολογίων και αστρονόμο,
να φτιάξει ένα ηλιακό ρολόι ώστε να μπορεί να υπολογίζει το Πάσχα και τις
ισημερίες. Αυτή η μεσημβρινή γραμμή από ορείχαλκο τοποθετήθηκε κατά μήκος
του δαπέδου και έφτασε μέχρι επάνω σε ένα λευκό μαρμάρινο οβελίσκο, περίπου
έντεκα μέτρα ύψος, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται μια σφαίρα με ένα σταυρό.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών (επίσκεψη),
που αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης.
Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε η συνθήκη των
Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά
Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους καταπληκτικούς
κήπους των ανακτόρων, που θα μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Για το απόγευμα για όσους επιθυμούν προαιρετικά, μπορούν
να συμμετέχουν στο Paris By Night Τour για να θαυμάσουμε τη μοναδική πόλη,
φωταγωγημένη. Θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Σηκουάνα και
στη συνέχεια θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης και θα ανακαλύψουμε
τη μυστηριακή ατμόσφαιρα στο εορταστικό βραδινό Παρίσι . Μεταξύ άλλων,
θα δούμε το στολισμένο Δημαρχείο της πόλης, την φωταγωγημένη λεωφόρο
των Ηλυσίων Πεδίων και φυσικά τον μοναδικό Πύργο του Άιφελ , όπου από
το Τροκαντερό θα έχουμε τη δυνατότητα να τον φωτογραφίσουμε, καθώς
εκατομμύρια φωτάκια λαμπυρίζουν επάνω του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει
ανάβαση στο ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, το λόφο της Μονμάρτης, όπου
κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικία
του Σαλβατόρ Νταλί, γνωρίζοντας ένα μέρος της νυχτερινής ζωής της πόλης που
δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα : ΠΑΡΙΣΙ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετά το πρωινό η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για να τις τελευταίες βόλτες και
αγορές στην σπουδαία Γαλλική πρωτεύουσά, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής .

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
5 ΗΜΕΡΕΣ

ibis Paris Berthier

H

Holiday Inn Paris Opéra - Grands Boulevards

Το ibis Paris Berthier βρίσκεται στη συνοικία
Batignolles στο Παρίσι και προσφέρει
γυμναστήριο, 3 εστιατόρια και δωμάτια με
δωρεάν Wi-Fi. Απέχει μόλις 300μ. από το
σταθμό Brochant του μετρό (γραμμή 13).
Όλα τα δωμάτια του ibis Paris Berthier
περιλαμβάνουν
επιφάνεια
εργασίας,
δορυφορική τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο
με μπανιέρα ή ντους. Αυτό το ξενοδοχείο
της αλυσίδας ibis απέχει 3χλμ. από τη
Μονμάρτη και 4χλμ. από το σιδηροδρομικό
σταθμό Gare du Nord. Το πολυκατάστημα
Galeries Lafayettes και το Palais des
Congres είναι προσβάσιμα σε μόλις 20
λεπτά με το μετρό.

Το Holiday Inn Paris Opéra Grands Boulevards βρίσκεται στο 9ο
διαμέρισμα του Παρισιού, δίπλα στο σταθμό Grands Boulevards του
μετρό και σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια από την Όπερα Garnier
και το πολυκατάστημα Galeries Lafayette. Προσφέρει κλιματιζόμενα
καταλύματα με δορυφορική τηλεόραση και ηχομόνωση.Το ξενοδοχείο
απέχει 20 λεπτά με τα πόδια από τη Sacré Coeur και τη Μονμάρτρη. Η
διαδρομή με το μετρό για τον Πύργο του Άιφελ διαρκεί 20 λεπτά.

HOTEL DU PLAT D’ ETAIN

Mercure Paris Saint-Ouen
Το Mercure Paris Saint-Ouen απέχει 5 λεπτά με τα πόδια από τη στάση
Porte-de-Saint-Ouen του μετρό, που παρέχει άμεση πρόσβαση στα Ηλύσια
Πεδία των Παρισίων. Προσφέρει δωμάτια εξοπλισμένα με κλιματισμό και
δωρεάν Wi-Fi.
Τα δωμάτια στο Mercure Paris Saint-Ouen διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση
και εξυπηρετούνται με ανελκυστήρα. Το ξενοδοχείο απέχει 2χλμ. Από τη
Μονμάρτρη και το Moulin Rouge. Ο σταθμός Saint-Ouen RER απέχει 15
λεπτά με τα πόδια από το Μανχάταν και προσφέρει άμεση σύνδεση με τις
Βερσαλλίες.

Το Hôtel Du Plat d’Etain βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού, ανάμεσα
στις συνοικίες Λε Μαραί και Μπομπούρ, σε απόσταση 10 λεπτών με
τα πόδια από το Κέντρο Πομπιντού. Τα δωμάτια του Hôtel Du Plat
d’Etain διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση και μίνι μπαρ. Το Hôtel Du
Plat d’Etain απέχει 170μ. από το σταθμό Strasbourg Saint-Denis του
μετρό, ο οποίος παρέχει άμεση πρόσβαση στον Πύργο του Άιφελ και
την περιοχή της Μονμάρτρης. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Gare de l’Est
και Gare du Nord είναι προσβάσιμοι σε 9 και 10 λεπτά αντίστοιχα με
το μετρό.

ibis Paris Grands Boulevards Opéra
Το ibis Paris Grands Boulevards Opéra βρίσκεται στο 9ο δημοτικό
διαμέρισμα του Παρισιού, σε απόσταση μόλις 400μ. από τον σταθμό
Grands Boulevards του μετρό (γραμμές 8 και 9). Το ξενοδοχείο προσφέρει
24ωρη ρεσεψιόν και απέχει 750μ. από το πολυκατάστημα Galeries
Lafayette.
Με μοντέρνα διακόσμηση, όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν
επιφάνεια εργασίας, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και δωρεάν Wi-Fi.
Το ιδιωτικό μπάνιο περιλαμβάνει δωρεάν προϊόντα περιποίησης, ντους
και στεγνωτήρα μαλλιών.Καθημερινά σερβίρεται μπουφές πρωινού
στο κοινόχρηστο lounge με τη γυάλινη οροφή. Το ibis Paris Grands
Boulevards Opéra διαθέτει 24ωρο σνακ μπαρ.Το ξενοδοχείο βρίσκεται
σε απόσταση 850μ. από την Όπερα Γκαρνιέ και 200μ από το Θέατρο
Φολί Μπερζέρ. Το Μουσείο του Λούβρου είναι προσβάσιμο σε 20 λεπτά
με τα πόδια.

Holiday Inn Paris - Porte De Clichy
Tο ξενοδοχείο Holiday Inn βρίσκεται μόλις 500μ. μακριά από το Porte
de Clichy, στο βόρειο τμήμα του Παρισιού. Προσφέρει καταλύματα με
ηχομόνωση, κλιματισμό και πρόσβαση στο γυμναστήριο. Όλα τα δωμάτια
στο Holiday Inn Paris-Porte De Clichy διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης
οθόνης με δορυφορικά και beIN Sports κανάλια. Περιλαμβάνουν επίσης
ηλεκτρικό βραστήρα και θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή.
Από το σταθμό Porte de Clichy του μετρό μπορείτε να μεταφερθείτε
απευθείας στον σταθμό Saint-Lazare και τη λεωφόρο Champs Elysees.
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5 ΗΜΕΡΕΣ
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H ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΠΡΑΓΑ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ
ΞΑΝΑΔΕΙ
ΔΩΡΟ
ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ
ΒΟΛΤΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ ΜΕ
ΑΦΗΓΗΣΗ –
ΘΡΥΛΟΙ ΤΗΣ
ΠΡΑΓΑΣ

4,5 ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
ELLINAIR ΓΙΑ
ΠΡΑΓΑ

ΠΡΑΓΑ ‘’ MΕΣΑΙΩΝΙΚΌ ΠΑΡΑΜΎΘΙ’’
1η ημέρα : ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ (Ξενάγηση πόλης – Stare Mesto/ Nove Mesto )
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Πράγα. Άφιξη και
ξενάγηση Παλιάς πόλης της Πράγας – μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς
πόλης (Staromestske namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι,
το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το
Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Vaclavske
namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε
στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα των αγίων. Ελεύθερο
απόγευμα. Το βράδυ συνιστούμε να επισκεφτείτε κάποιο από τα φημισμένα τζαζ
κλαμπ με ζωντανή μουσική, και σίγουρα να δοκιμάσετε και μια από τις εξαιρετικές
τσεχικές μπύρες.

5η ημέρα : ΠΡΑΓΑ (Ελεύθερη ημέρα ) – Πτήση επιστροφής
Πρωινό και ελεύθεροι στην αγορά της πόλης για τις τελευταίες βόλτες και αγορές
σας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Πράγας όπου θα
πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
Στην 4ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιούνται η 5η ημέρα του προγράμματος.

2η ημέρα : ΠΡΑΓΑ – ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ –ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ ΜΕ
ΓΕΥΜΑ - ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ ΜΕ ΑΦΗΓΗΣΗ –
ΘΡΥΛΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ – ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΤΟ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟ.
Πρωινό και ξενάγηση Καστρούπολης και Κάστρου – μεταξύ άλλων θα δούμε το
μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την
Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου
Βίτου,το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Στο τέλος της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε
από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει 2ωρη
κρουαζιέρα με γεύμα. (προαιρετικά). Το απόγευμα θα απολαυσουμε μια πεζή
ξενάγηση στο κέντρο της πόλης ξεκινώντας με ένα ποτήρι ζεστού κρασιού στην
χριστουγεννιάτικα στολισμένη πλατεία της παλιάς πόλης. Συνεχίζουμε προς το πίσω
μέρος του παραμυθένιου ναού της Παναγίας του Τυν όπου επισκεπτόμαστε την
γραφική πλατεία ψαραγοράς και στη συνέχεια προχωρούμε μέσα από τα γραφικά
δρομάκια προς την οδό Τσέλετνα, όπου επισκεπτόμαστε το μουσείο σοκολάτας
για μια ζεστή σοκολάτα. Συνεχίζουμε προς την πλατεία φρουταγοράς περνώντας
μπροστά από παλαιότερο κυβιστικό κτήριο της Πράγας, το σπίτι της μαύρης
Παναγίας. Αφού επισκεφθούμε το Θέατρο Σταβόβσκε, (γνωστό για την πρεμιέρα του
έργου «Don Giovanni” που παρουσίασε ο Μότσαρτ το 1787), το άγαλμα της αγνής
πίστης και την γοτθική έδρα του πανεπιστημίου του Καρόλου, συνεχίζουμε μέσα
από τα στενά γραφικά δρομάκια προς την μπυραρία «The PUB». Στη μπυραρία
μπορούμε να «αυτό…σερβιριστούμε» και να απολαύσουμε την καλύτερη μπύρα
της Τσεχίας (κατά πολλούς την καλύτερη στον κόσμο) και πρώτη μπύρα τύπου
«Lager» που παρασκευάστηκε στον κόσμο, την Pilsner Urquell. Συνεχίζουμε μέσα
από τα γραφικά δρομάκια προς το άγαλμα του Καρόλου IV στην αρχή της γέφυρας
του Καρόλου, όπου μπορούμε να φωτογραφίσουμε την υπέροχη θέα με φόντο το
φωτισμένο κάστρο της Πράγας. Προχωρούμε και πάλι μέσα από τα στενά δρομάκια
προς το ναό της Βηθλεέμ, για να καταλήξουμε – για φαγητό και ποτό - στην πλέον
κλασσική καφετέρια της Πράγας, το «Λούβρο», όπου καλλιτέχνες, επιστήμονες,
λόγιοι και συγγραφείς απολάμβαναν τον καφέ και το γλυκό τους, ανάμεσά τους
και οι Άλμπερτ Αϊνστάιν, Φραντζ Κάφκα και Κάρελ Τσάπεκ. Η καφετέρια «Louvre»
προσφέρει ένα πλούσιο μενού τοπικής και διεθνής κουζίνας συνοδευόμενο με
μεγάλη ποικιλία αλκοολούχων και μη ποτών, καφέ και φυσικά γλυκών εδεσμάτων.
Για το βράδυ σας προτείνουμε μια μοναδική παράσταση του ξακουστού Μάυρου
Θεάτρου της Πράγας.
3η ημέρα : ΠΡΑΓΑ – ΔΡΕΣΔΗ (150 +150 χλμ)
Για σήμερα σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στην ιστορική πρωτεύουσα
της Σαξονίας, την αποκαλούμενη και «Φλωρεντία» λόγω της αναγεννησιακής
της αύρας, του πολιτισμού και των μνημείων της, χτισμένη στις όχθες του Έλβα.
Καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου
και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην παλιά της μορφή, χάρη στο ενδιαφέρον των
κατοίκων της που επιθυμούν να διατηρήσουν την πόλη όπως ήταν στο μεσαίωνα.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η ημέρα : ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ (130+130 χλμ.)
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την ολοήμερη εκδρομή στη λουτρόπολη του
Καρόλου , το Κάρλοβι Βάρι. Κτισμένο κατά μήκος του ποταμού Τέπλα αποτέλεσε
αγαπημένο προορισμό προσωπικοτήτων όπως ο Μέγας Πέτρος, η Μαρία Θηρεσία,
ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια και επιστροφή στην
Πράγα. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά να παρακαλουθήσετε μία
μοναδική παράσταση του φημισμένου μαύρου θεάτρου της Πράγας.

11

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Νόμισμα : Τσέχικη Κορώνα (CZK) . 1
ΕΥΡΩ = 26 CZK
Αλλαγή νομισμάτων γίνεται στις τράπεζες,
ανταλλακτήρια συναλλάγματος και στις
ρεσεψιόν των ξενοδοχείων

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ : Η Τσεχία είναι μία ώρα
πίσω από την ώρα της Ελλάδας
Τηλέφωνο: Από Τσεχία σε συμβατό
τηλέφωνο: 0030 +
κωδικός περιοχής + αριθμός τηλεφώνου,
π.χ. 0030 2310 288300
Από Τσεχία σε κινητό: 0030 + αριθμός του
κινητού, π.χ. 0030 6972 123456
Από Ελλάδα στην Τσεχία: 0042 + κωδικός
περιοχής + αριθμός τηλεφώνου
Ρουχισμός: Αδιάβροχο, ομπρέλα,
χαμηλά και αδιάβροχα παπούτσια για
άνετο περπάτημα , ζεστά ρούχα και
γενικά ποικιλία ρούχων
Γλώσσα: Τσέχικα
Βασικές γνώσεις της γλώσσας:
Ναι
Ano
Όχι
Ne
Ευχαριστώ
Παρακαλώ
Καλημέρα
Καληνύχτα
Γεία σου!

Děkuji
Prosím
Dobré ráno
Dobrou noc
Ahoj

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΑΣ
Περιγραφή

Φαγητό & Μπύρα στην Πράγα

Η “χρυσή πόλη”, όπως συχνά καλείται η Πράγα, είναι η
πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας. Χτισμένη
επί του ποταμού Μολδάβα (Vltava) η Πράγα είχε την
τύχη να μείνει σχεδόν άθιχτη από τους δύο παγκόσμιους
πολέμους με συνέπεια να αποτελεί σήμερα ένα διαμάντι
βγαλμένο από το παρελθόν. Η ιστορία της πόλης
ξεκίνησε από το 200 μ.χ. όταν και πρωτοκατοικήθηκε
από Κελτικά φύλα. Οι χρυσές σελίδες της ιστορίας της
όμως γράφτηκαν από 14ο αιώνα και για τους επόμενους
2 αιώνες όταν και η Πράγμα αποτελούσε σημαντικότατο
εμπορικό κόμβο της κεντρικής Ευρώπης. Σε αυτό το
διάστημα χτίστηκαν πολλά από τα αξιοθέατα της πόλης
όπως η γέφυρα του Καρόλου, ο Καθεδρικός του Αγίου
Βίτου και το παλιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης, το
πανεπιστήμιο του Καρόλου. Στην νεότερη ιστορία η Πράγα
έζησε την Κομμουνιστική εποχή που ολοκληρώθηκε με
την βελούδινη επανάσταση το 1989, μετά την πτώση
του τείχους του Βερολίνου. Τα τελευταία χρόνια η
Πράγα γνώρισε μια εκρηκτική ανάπτυξη και σήμερα
αποτελεί ένα σημαντικότατο οικονομικό, πολιτιστικό και
τουριστικό κέντρο. Οι Τσέχοι είναι φιλήσυχοι άνθρωποι
και διακρίνονται για την φιλοξενία τους και οι τιμές που θα
συναντήσετε στην Πράγα, αν και σημαντικά αυξημένες σε
σύγκριση με το παρελθόν, κινούνται σε λογικά επίπεδα.
Το κλίμα στην Πράγα είναι ωκεανικό-ηπειρωτικό με ζεστά
καλοκαίρια και σχετικά κρύους χειμώνες.

Δοκιμάστε το διάσημο Gulas που είναι μια σούπα με
βοδινό και σε αντίθεση με την ουγγαρέζικη εκδοχή του
δεν είναι τόσο καυτερό, το οποίο συνοδεύεται όμως το
ίδιο καλά με άφθονη μπύρα. Άλλα διάσημα πιάτα είναι το
Svickoza na smetane που είναι ψαρονέφρι μαγειρεμένο
με μια γλυκιά σος σε κατσαρόλα, τα λουκάνικα
Utopence που αποτελούν των ιδανικό μεζέ για μπύρα
και τα ζυμαρικά Knedliky και τα τηγανητά Smazeny
syr. Το φαγητό της Τσεχίας είναι λιπαρό, ιδανικό για
τους κρύους χειμώνες της περιοχής, οπότε απαιτεί
προσοχή σε μη συνηθισμένα στομάχια, ειδικά όταν
πρόκειται για το δείπνο. Η μπύρα αποτελεί το εθνικό
πότο και προσφέρεται σε πολύ καλές τιμές. Διάσημες
μπύρες είναι οι Pilsner Urquell και Gambrinus από την
πόλη Plzen, η Budvar και η Bernard που πρόσφατα
ψηφίστηκε ως η καλύτερη μπύρα της χρονιάς.
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗ ΠΡΑΓΑ
Clarion Congress Hotel Prague

H

Το Clarion Congress Hotel Prague βρίσκεται
δίπλα στο σταθμό Vysocanska του μετρό
και στεγάζει ένα εμπορικό κέντρο. Οι
επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τις εγκαταστάσεις ευεξίας και το γυμναστήριο
δωρεάν σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.
Όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν δωρεάν
ενσύρματο internet και Wi-Fi. Διαθέτουν
κλιματισμό
και
ιδιωτικό
μπάνιο.Το
ξενοδοχείο Clarion φιλοξενεί 3 εστιατόρια
που σερβίρουν γαλλική, τσέχικη και διεθνή
κουζίνα. Απέχει 10 λεπτά με το μετρό από
το κέντρο

5 ΗΜΕΡΕΣ

Hotel Royal Prague
Το Hotel Royal Prague βρίσκεται σε απόσταση 2,3χλμ. από το Εθνικό
Μουσείο της Πράγας στην Πράγα, ενώ διαθέτει δωρεάν Wi-Fi σε όλους
τους χώρους του. Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί επίσης μπαρ. Όλα τα
δωμάτια περιλαμβάνουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά
κανάλια.. Κάθε δωμάτιο έχει ιδιωτικό μπάνιο με δωρεάν προϊόντα
περιποίησης και στεγνωτήρα μαλλιών.Το ξενοδοχείο προσφέρει επίσης
υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων. Η Πλατεία Wenceslas και η Πλατεία
της Παλιάς Πόλης απέχουν 2,3χλμ. από το Hotel Royal Prague.

HILTON PRAGUE
Hotel Olympik
Αυτό το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια ήσυχη κατοικημένη περιοχή της Πράγας,
100μ. μακριά από ένα γήπεδο γκολφ. Προσφέρει δωμάτια με κλιματισμό,
ιδιωτικό μπάνιο, δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και θυρίδα ασφαλείας. Η
πλατεία Wenceslas είναι προσβάσιμη με το μετρό σε 4 στάσεις.

Myo Hotel Caruso
Το Myo Hotel Caruso βρίσκεται στην καρδιά της εβραϊκής συνοικίας, σε
απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια από την πλατεία της Παλιάς Πόλης.
Προσφέρει 24ωρη ρεσεψιόν, καθώς επίσης καλαίσθητα και μοντέρνα
δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi και δορυφορική τηλεόραση. Τα δωμάτια
συνδυάζουν την αρχιτεκτονική του παλαιού κόσμου με τη μοντέρνα
επίπλωση. Είναι κλιματιζόμενα και περιλαμβάνουν τηλεόραση, μίνι μπαρ
και ιδιωτικό μπάνιο με προϊόντα περιποίησης. Παρέχεται δυνατότητα
κράτησης με ημιδιατροφή, κατόπιν αιτήματος. Η Ισπανική Συναγωγή και
ο σταθμός Staroměstská του μετρό απέχουν 3 λεπτά και λιγότερο από 10
λεπτά αντίστοιχα με τα πόδια από το Hotel Caruso Prague. Η εμπορική
οδός Parizska βρίσκεται 350μ. μακριά. Η διαδρομή για τη Γέφυρα του
Καρόλου διαρκεί 10 λεπτά με τα πόδια.

Το Hilton Prague Hotel βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από
σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της παλιάς πόλης της Πράγας και
το εμπορικό κέντρο Palladium, και προσφέρει άνεση και εξαιρετικές
εγκαταστάσεις. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους παρέχεται δωρεάν
WiFi. Το βραβευμένο Cloud 9 Sky Bar προσφέρει πανοραμική θέα, ενώ
στο εστιατόριο CzecHouse μπορείτε να απολαύσετε παραδοσιακή τσέχικη
κουζίνα με σύγχρονες επιρροές. Το Hilton Prague Hotel βραβεύτηκε ως το
‘’Καλύτερο Ξενοδοχείο στην Τσεχική Δημοκρατία’’ για έκτη συνεχή χρονιά
από το TTG Travel Awards 2013

Adria Hotel Prague
Το Adria Hotel Prague βρίσκεται στην πλατεία Wenceslas, στην καρδιά
του πολιτιστικού, ιστορικού και εμπορικού κέντρου της Πράγας. Διαθέτει
πλήρως κλιματιζόμενα δωμάτια με δορυφορική τηλεόραση και μίνι μπαρ.
Στη μοναδική τραπεζαρία του Triton Restaurant που θυμίζει σπήλαιο με
σταλακτίτες, μπορείτε να απολαύσετε αξέχαστα δείπνα. Στο lobby bar και
στο καλοκαιρινό αίθριο σερβίρονται κοκτέιλ. Το Luna Cigar Club προσφέρει
μεγάλη ποικιλία από κουβανέζικα πούρα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα
ημιδιατροφής με μενού 3 πιάτων. Η περιοχή Πράγα 01 είναι υπέροχη
επιλογή για ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για: ιστορία, αρχιτεκτονική και
πολιτισμό.

Hotel Majestic Plaza

Holiday Inn Prague Congress Centre
Το Holiday Inn Prague βρίσκεται λίγα βήματα μακριά από το κάστρο και
πάρκο Vysehrad. Ο σταθμός Vysehrad του μετρό απέχει μόλις 150 μέτρα.
Όλα τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα.
Τα δωμάτια διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και θυρίδα
ασφαλείας. Η αίθουσα μασάζ προσφέρει ανατολίτικη διακόσμηση και
μεγάλη ποικιλία από περιποιήσεις μασάζ. Επίσης περιλαμβάνει μικρό
γυμναστήριο.Το Café Restaurant Esprit σερβίρει πιάτα μοντέρνας τσέχικης
και διεθνούς κουζίνας, καθώς επίσης χειμερινό κήπο και βεράντα.Η ιστορική
πλατεία Wenceslas είναι εύκολα προσβάσιμη σε 2 στάσεις με το μετρό.
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Το κομψό Majestic Plaza βρίσκεται στην καρδιά της Πράγας, σε απόσταση
μόλις 300μ. από τη διάσημη Πλατεία Wenceslas. Διαθέτει δωρεάν WiFi στους κοινόχρηστους χώρους, ενώ όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν
δωρεάν παροχές για καφέ και τσάι. Το ξενοδοχείο Majestic Plaza στεγάζεται
σε 2 ιστορικά κτήρια με 2 διαφορετικά και μοναδικά στιλ: Αρ ντεκό και
Biedermeier.Το εστιατόριο σερβίρει εκλεκτά πιάτα από όλο τον κόσμο, ενώ
το σπα σας προσκαλεί να χαλαρώσετε στη σάουνα και το υδρομασάζ.Η
περιοχή Πράγα 01 είναι υπέροχη επιλογή για ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται
για: ιστορία, αρχιτεκτονική και πολιτισμό.

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΑΓΑ-ΔΡΕΣΔΗ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ
1η Ημέρα : ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η Ημέρα: ΠΡΑΓΑ (Ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην παλιά πόλη της Πράγας.
Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Νικολάου, την πέτρινη Γέφυρα του
Καρόλου, σύμβολο της πόλης, το Αστρονομικό Ρολόι του 15ου αιώνα,
το Δημαρχείο, την πλατεία της Παλιάς Πόλης . Στη συνέχεια ακολουθεί
η ξενάγηση στο Κάστρο Χράντσανυ με το γνωστό Ναό του Αγ. Βίτου και
τη γειτονιά των Αλχημιστών, το Μουσείο του Λορέτο και στη συνέχεια
την Οδό των Αλχημιστών με το σπίτι που κατοίκησε ο Franz Kafka, το
μοναστήρι του Σράχοβ και τη βασιλική του Αγ. Γεωργίου.

είναι θαμμένο το ναζιστικό κεφάλαιο της ιστορίας του Βερολίνου κοντά
στην υπερσύγχρονη Πλατεία Ποτσντάμερ και τη Φιλαρμονική, περιοχή
που αξίζει να επισκεφθείτε στον ελεύθερο χρόνο σας. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
5η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΠΡΑΓΑ (340 χλμ.) – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αναχώρηση από το Βερολίνο για την Πράγα. Άφιξη και ελεύθεροι στην
πλούσια αγορά της πόλης. Έπειτα αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της
Πράγας για την πτήση της επιστροφής μας.

3η Ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΔΡΕΣΔΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ (341 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας, τη
Δρέσδη, την αποκαλούμενη και «Φλωρεντία» λόγω της αναγεννησιακής
της αύρας, του πολιτισμού και των μνημείων της, χτισμένη στις όχθες
του Έλβα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς του Β΄
Παγκόσμιου Πολέμου και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην παλιά
της μορφή, χάρη στο ενδιαφέρον των κατοίκων της που επιθυμούν
να διατηρήσουν την πόλη όπως ήταν στο μεσαίωνα. Στη συνέχεια
συνεχίζουμε για το Βερολίνο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ( Ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης μέσα από την αρμονική
συνύπαρξη της ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής θα
εκτυλίσσονται οι ιστορικές στιγμές, που σφράγισαν την τωρινή εικόνα
του σύγχρονου Βερολίνου. Από τη πύλη του Βρανδεμβούργου έως τη
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 πόϊντ Τσάρλυ τα απομεινάρια
του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού πολέμου.
Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε
το κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τιεργκάρτεν. Στη βόρεια πλευρά τού
εδρεύει από το 2000 το σημερινό κυβερνητικό τετράγωνο της Γερμανικής
Ομοσπονδίας με το ιστορικό Ράϊχστακ. Στη νότια πλευρά του πάρκου

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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4,5 ΗΜΕΡΕΣ
“H ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΒΙΕΝΝΗ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΔΕΙ”
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
ELLINAIR ΓΙΑ
ΒΙΕΝΝΗ

Σάλτσμπουργκ, Βιεννέζικο
Δάσος, εκπτωτικό χωριό
Parndorf , Πράτερ

SPECIAL ΒΙΈΝΝΗ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση πόλης)
ΡΙΝΓΚΣΤΡΑΣΣΕ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΑΨΒΟΥΡΓΩΝ
ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ
-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΕΖΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας τη
Βιέννη. Με την άφιξη μας στην παγκόσμια πρωτεύουσα της κλασικής μουσικής
θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας. Θα δούμε την περίφημη Ρινγκστράσσε, όπου
στα πλαίσια μιας κυκλικής πορείας θα γνωρίσουμε ένα προς ένα τα σημαντικότερα
κτίρια του λεγόμενου ιστορικού κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το
Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημότικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική
Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας
Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα κτίρια το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής
Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την νεογοτθική
Εκκλησία του Τάματος, για να φτάσουμε στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα έχουμε την
πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του ξεναγού μας θα περιηγηθούμε στα γραφικά
σοκάκια της πάλαι-ποτέ Ελληνικής Παροικίας και θα περάσουμε από τους δύο
Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον
περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, σήμα κατατεθέν της Αυστριακής
Πρωτευόυσας. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο ομορφότερο κατά γενική
ομολογία μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης το Μπελβεντέρε, όπου θα έχουμε ευκαιρία
για ένα σύντομο περίπατο μέχρι το κεντρικό κτίριο και τους κήπους. Η ξενάγηση
μας θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα των Αψβούργων,
το περίφημο Σένμπρουν, όπου θα ξεναγηθούμε στα σαράντα κατάλληλα
διαμορφωμένα δωμάτια και θα δούμε τους μοναδικούς κήπους των ανακτόρων.
Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα σας προτείνουμε
να ακολουθήσετε μια πεζή ξενάγηση όπου θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές
του ιστορικού κέντρου διάρκειας περίπου μιαμιση ώρας. Θα δούμε την περίφημη
Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία του Δημαρχείου. Το καφέ Λάντμαν, στέκι
του πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των Σκωτσέζων, το
Freyung το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο μοναδικό καφέ Τσεντράλ, στέκι της
Αυστριακής διανόησης του 19ου Αιώνα, θα περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι
της Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κολμαρκτ εκεί όπου
βρίσκεται ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης το θρυλικό Demmel. Στη
συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα : ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση πόλης)
ΠΥΡΓΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗ – ΠΑΡΚΟ ΠΡΑΤΕΡ – ΣΠΙΤΙ ΧΟΥΝΤΕΡΒΑΣΕΡ- ΜΟΝΤΕΡΝΑ
ΠΟΛΗ Ο.Η.Ε.
Πρόγευμα και το σημερινό πρωινό μας είναι αφιερωμένο σε μια ξενάγηση διάρκειας
περίπου 3 ωρών όπου θα θαυμάσουμε τον κυρίως Δούναβη, που διασχίζει την
πόλη της Βιέννης περιφερειακά, θα δούμε τη μοντέρνα πόλη του Ο.Η.Ε., θα
περάσουμε από τον επιβλητικό πύργο του Δούναβη συνολικού ύψους 252 μέτρων,
θα επισκεφθούμε την μεγαλύτερη παιχνιδούπολη της Ευρώπης, το Πράτερ με τον
γιγαντιαίο τροχό και τέλος θα επισκεφθούμε το συγκρότημα δημοτικών κατοικιών
του Αυστριακού
‘Γκαουντί’ του αιρετικού αρχιτέκτονα Χούντερτβάσερ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στη διάθεση των εκδρομέων. Το βράδυ
προαιρετικά θα διασκεδάσουμε σε κρασοχώρι σε παραδοσιακή ταβέρνα ‘HEURIGE’
στα περίχωρα της Βιέννης.
3η ημέρα : ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΔΑΣΟΣ –ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ
ΘΕΡΕΤΡΟ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΜΠΑΝΤΕΝ(40χλμ.+40χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομής μας στο Βιεννέζικο Δάσος, Διαδοχικά
θα επισκεφθούμε το Λίχτενσταινμπουργκ έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους
μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης, ο οποίος αποτέλεσε τον προγονικό πύργο
της οικογένειας που αργότερα ίδρυσε το γνωστο Πριγκηπάτο του Λίχτενσταιν.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού
(Χαιλίγκενκροιτς), το πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό για
το δράμα που εκτυλίχθηκε τη μοιραία νύχτα της 29ης Ιανουαρίου 1889 όταν και
βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος του Αψβουργικού Θρόνου Ροδόλφος με την ερωμένη
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του Ελληνικής καταγωγής Μαρία Βετσέρα. Τέλος διαμέσου μιας πανέμορφης
διαδρομής θα καταλήξουμε στο Μπάντεν πάλαι-ποτέ Αυτοκρατορικό θέρετρο,
το οποίο ακόμη και σήμερα συγκαταλέγεται στις πιο διάσημες λουτροπόλεις της
Κεντρικής Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος , επιστροφή στην Βιέννη .
4η ημέρα : ΒΙΕΝΝΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ – ΛΙΜΝΕΣ
ΣΑΛΖΓΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ (Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl am See) (290 + 290
χλμ.)
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική
εκδρομή για τη γενέτειρα του Αμαντέους Μοτσαρτ το μοναδικής ομορφιάς
Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής ομορφιάς διαδρομή θα θαυμάσουμε τις μοναδικές
Αυστριακές Λίμνες Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl am see και θα έχουμε ημίωρη
στάση στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν γενέτειρα της μητέρας
του Μότσαρτ. Έπειτα θα καταλήξουμε στο Σάλτσμπουργκ που από το 1986
συγκαταλέγεται στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Στην ξενάγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τους
κήπους του Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι της γέννησης του Χέρμπερτ Φον
Κάραγιαν, το σπίτι της γέννησης του διάσημου αστροφυσικού Κρίστιαν Ντόπλερ,
την κατοικία του Αμαντέους Μότσαρτ και το σπίτι της γέννησης του , το Δημαρχείο,
την πλατεία της παλιάς αγοράς, το καφέ Τοματσέλι στέκι του Αμαντέους Μότσαρτ,
την Εκκλησία του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Πέτρου
, τον περίφημο Καθεδρικό Ναό Ντόμ, το Κλόκενσπιλ την πιο χαρακτηριστική
ατραξιόν της πόλης και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο τελεφερικ.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.
5η ημέρα ΒΙΕΝΝΗ –ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα για να χαρείτε την όμορφη Αυστριακή πρωτεύουσά,
για όσους επιθυμούν να κάνουν τις οικονομικότερες αγορές προτείνουμε
προαιρετικώς την επίσκεψη στο εκπτωτικό χωριό DESIGNER outlet Parndorf.
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής .
Στην 4ημερη εκδρομη δεν πραγματοποιούνται η 3η ημέρα του προγράμματος
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
Best Western Plus Amedia Wien

H

5 ΗΜΕΡΕΣ

Το μοντέρνο, 4 αστέρων BEST WESTERN PLUS Amedia Hotel Wien βρίσκεται μόλις 4 στάσεις
μακριά με το μετρό από το κέντρο της πόλης. Προσφέρει κομψά δωμάτια, σάουνα, ατμόλουτρο και
δωρεάν WiFi υψηλής ταχύτητας. Ο σταθμός Kardinal-Nagl-Platz του μετρό απέχει 700 μέτρα.Τα
δωμάτια διαθέτουν μοντέρνα διακόσμηση, αυτόνομο κλιματισμό, ηχομόνωση, δορυφορική τηλεόραση
επίπεδης οθόνης με διεθνή κανάλια και δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις προς 24 χώρες. Περιλαμβάνουν
παροχές για τσάι/καφέ και ντιζάιν μπάνιο με γυάλινη καμπίνα ντους ή μπανιέρα.
Στους κοινόχρηστους χώρους του Amedia Hotel υπάρχει ένα καφέ-lounge. Μπορείτε να χαλαρώσετε
στο μπαρ του ξενοδοχείου ή στο κέντρο σπα. Διατίθεται στάθμευση σε γκαράζ με πρόσθετη χρέωση.
Η στάση Viehmarktgasse του τραμ είναι μόλις μερικά βήματα μακριά. Σε μικρή απόσταση με τα πόδια
θα βρείτε εστιατόρια και καταστήματα.

Austria Trend Hotel Ananas Wien
Το Austria Trend Hotel Ananas Wien απέχει μόλις 100μ. από τον σταθμό
Pilgramgasse της γραμμής U4 του μετρό, με το οποίο μπορείτε να φτάσετε
σε 5 λεπτά στην Κρατική Όπερα στο κέντρο της Βιέννης. Διατίθενται δωρεάν
Wi-Fi . Τα δωμάτια του Hotel Ananas Wien συνδυάζουν διακοσμητικά
στοιχεία ροκοκό αισθητικής με σύγχρονες ανέσεις. Όλα περιλαμβάνουν
κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, μίνι μπαρ και μπάνιο με στεγνωτήρα
μαλλιών και καθρέφτη καλλωπισμού. Στο Trend Hotel Ananas Wien
λειτουργούν κατάστημα αναμνηστικών ειδών και κομμωτήριο. Χάρη
στην κεντρική τοποθεσία του ξενοδοχείου, έχετε εύκολη πρόσβαση στον
ποδηλατόδρομο Wientalradweg (ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο) και
στην εμπορική οδό Mariahilfer Straße, σε απόσταση 10 λεπτών με τα
πόδια. Η δημοφιλής αγορά Naschmarkt, όπου θα βρείτε πολλούς πάγκους
τροφίμων, μπορεί να προσεγγιστεί σε 5 λεπτά με τα πόδια.

Renaissance Wien Hotel
Το κομψό Renaissance Wien ανακαινίστηκε και
ανασχεδιάστηκε πλήρως το 2015, συνδυάζοντας τη βιενέζικη
παράδοση με τις μοντέρνες λεπτομέρειες. Παρέχεται δωρεάν
Wi-Fi σε όλους τους χώρους του κτηρίου, ενώ ο σταθμός
Meidlinger Hauptstraße του μετρό (γραμμή U4) απέχει μόλις
100 μέτρα.
Τα κομψά δωμάτια και σουίτες διαθέτουν μπάνιο με ντους
ψιλής βροχής και δωρεάν παροχές για τσάι και καφέ. Το
Renaissance Wien Hotel προσφέρει σπα 200μ² με σάουνα,
αίθουσα αλατιού, αίθουσα χαλάρωσης με μπαλκόνι και
κλιματιζόμενο γυμναστήριο.
Στο νέο και πρωτοποριακό εστιατόριο μπορείτε να απολαύσετε
διεθνής κουζίνα, ενώ στο μπαρ των εγκαταστάσεων και το
lounge σερβίρονται κοκτέιλ.Το κέντρο της πόλης και γνωστά
αξιοθέατα, όπως η Naschmarkt και η Κρατική Όπερα της
Βιέννης είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω της δημόσιας
συγκοινωνίας. Το Παλάτι Schönnbrunn απέχει 1 στάση με το
μετρό ή 15 λεπτά με τα πόδια.

AUSTRIA TREND HOTEL SAVOYEN VIENNA
Το Austria Trend Hotel Savoyen Vienna βρίσκεται δίπλα στο
ανάκτορο Belvedere. Αυτό το οικολογικά πιστοποιημένο
ξενοδοχείο διαθέτει 6όροφο αίθριο, σύγχρονο σπα/
γυμναστήριο και δωρεάν Wi-Fi. Η λεωφόρος Ringstrasse και
το κέντρο της Βιέννης είναι προσβάσιμα σε μόλις 2 στάσεις
με το τραμ ή σε 10 λεπτά με τα πόδια. Ο σιδηροδρομικός
σταθμός Rennweg απέχει μόνο 2 λεπτά με τα πόδια.Όλα
τα δωμάτια του Hotel Savoyen Vienna έχουν επιφάνεια
τουλάχιστον 32μ², ενώ περιλαμβάνουν αυτόνομο κλιματισμό
και θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή.
Το ευρύχωρο μπάνιο διαθέτει μπιντέ.Το εστιατόριο του
ξενοδοχείου σερβίρει παραδοσιακές αυστριακές σπεσιαλιτέ
και μεσογειακή κουζίνα.Το γυμναστήριο/σπα προσφέρει
σάουνα, ατμόλουτρο και σύγχρονα όργανα γυμναστικής.
Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου, η Κρατική Όπερα
της Βιέννης και διάφορα παραδοσιακά βιεννέζικα καφέ είναι
προσβάσιμα με τα πόδια σε 15 λεπτά. Ο Βοτανικός Κήπος
βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Savoyen Hotel.

INTERCONTINENTAL VIENNA
Στην καρδιά της Βιέννης, το InterContinental Wien βλέπει
στο πάρκο Stadtpark και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση
από όλα τα αξιοθέατα της πόλης. Απέχει λίγα μόλις βήματα
από τον σταθμό Stadtpark του μετρό.Όλα τα δωμάτια
στο Wien InterContinental διαθέτουν υπερσύγχρονη
τεχνολογία, όπως τηλεόραση επίπεδης οθόνης, internet υψηλής ταχύτητας και ψηφιακή τηλεόραση. Το
Restaurant MediterraNeo σερβίρει διεθνείς σπεσιαλιτέ
και παραδοσιακή βιεννέζικη κουζίνα. Προσφέρει
σάουνα, ατμόλουτρο, καμπίνα υπέρυθρης ακτινοβολίας,
προσωπικό γυμναστή, καθώς και ειδικές περιποιήσεις
προσώπου και σώματος.
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ME AΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
ELLINAIR
ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ

Βιέννη, Σαλτσμπουργκ, Λίμνες
Σαλτσγκάμεργκουτ, Mπάντεν,
Mάγιερλινγκ, Γκρατς

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (290 ΧΛΜ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και μεταφορά
στο Σάλτσμπουργκ μέσα από μια υπέροχη διαδρομή. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Πρώτη γνωριμία με την πανέμορφη πόλη.
2η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ( Ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και ξενάγηση στο αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. 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 Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το Aββαείο
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. Το απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση των
εκδρομέων.

το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού (Χαιλίγκενκροιτς), το
πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό για το δράμα
που εκτυλίχθηκε τη μοιραία νύχτα της 29ης Ιανουαρίου 1889 όταν και
βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος του Αψβουργικού Θρόνου Ροδόλφος με την
ερωμένη του Ελληνικής καταγωγής Μαρία Βετσέρα. Τέλος διαμέσου
μιας πανέμορφης διαδρομής θα καταλήξουμε στο Μπάντεν πάλαι-ποτέ
Αυτοκρατορικό θέρετρο, το οποίο ακόμη και σήμερα συγκαταλέγεται
στις πιο διάσημες λουτροπόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια
μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης για την πτήση της επιστροφής μας.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται
να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

3η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ- ΛIMNEΣ ΣΑΛΤΣΓΚΑΜΕΡΚΟΥΤ – ΒΙΕΝΝΗ
(340 ΧΛΜ.)
Αναχώρηση από το Σάλτσμπουργκ για την Βιέννη μέσω του γραφικού
Σαλτσκάμεργκουτ με τα μαγευτικά τοπία, τις πανέμορφες λίμνες, τα
χιονισμένα βουνά με τα πανύψηλα έλατα και τα χωριά με τα παραμυθένια
ξύλινα σπιτάκια. Άφιξη στη Βιέννη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση πόλης) ΡΙΝΓΚΣΤΡΑΣΣΕ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ - ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΑΨΒΟΥΡΓΩΝ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ
-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΕΖΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας, όπου θα δούμε την περίφημη
Ρινγκστράσσε, όπου στα πλαίσια μιας κυκλικής πορείας θα γνωρίσουμε
ένα προς ένα τα σημαντικότερα κτίρια του λεγόμενου ιστορικού κέντρου.
Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το
Δημότικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών
τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με τα δυο
δίδυμα κτίρια το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την νεογοτθική
Εκκλησία του Τάματος, για να φτάσουμε στην πλατεία Σουηδίας, όπου
θα έχουμε την πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του ξεναγού μας θα
περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι-ποτέ Ελληνικής Παροικίας
και θα περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο
του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Στεφάνου, σήμα κατατεθέν της Αυστριακής Πρωτευόυσας.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο ομορφότερο κατά γενική ομολογία
μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης το Μπελβεντέρε, όπου θα έχουμε ευκαιρία
για ένα σύντομο περίπατο μέχρι το κεντρικό κτίριο και τους κήπους. Η
ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα
των Αψβούργων, το περίφημο Σένμπρουν, όπου θα ξεναγηθούμε στα
σαράντα κατάλληλα διαμορφωμένα δωμάτια και θα δούμε τους μοναδικούς
κήπους των ανακτόρων. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Το απόγευμα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε μια πεζή ξενάγηση
όπου θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του ιστορικού κέντρου διάρκειας
περίπου μιαμιση ώρας. Θα δούμε την περίφημη Χριστουγεννιάτικη Αγορά
στην πλατεία του Δημαρχείου. Το καφέ Λάντμαν, στέκι του πατέρα της
ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των Σκωτσέζων, το Freyung
το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο μοναδικό καφέ Τσεντράλ, στέκι της
Αυστριακής διανόησης του 19ου Αιώνα, θα περάσουμε από το πανέμορφο
σοκάκι της Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την
Κολμαρκτ εκεί όπου βρίσκεται ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της
πόλης το θρυλικό Demmel. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα : ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΔΑΣΟΣ –ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΘΕΡΕΤΡΟ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΜΠΑΝΤΕΝ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (80χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομής μας στο Βιεννέζικο Δάσος,
Διαδοχικά θα επισκεφθούμε το Λίχτενσταινμπουργκ έναν από τους πιο
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης, ο οποίος
αποτέλεσε τον προγονικό πύργο της οικογένειας που αργότερα ίδρυσε
το γνωστο Πριγκηπάτο του Λίχτενσταιν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
ELLINAIR ΓΙΑ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ –
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΤΤΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Ζωολογικός κήπος, Λουτρά
Σέτσενι , παραδουναβια
χωρια, Μπαντεν, Μαγιερλινγκ

ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
1Η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (Ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βουδαπέστη. Άφιξη και ξενάγηση
στην αυτοκρατορική Βουδαπέστη, την πόλη που το υγρό στοιχείο είναι ένα
από τα πιο δελεαστικά χαρακτηριστικά της. Από την μια μεριά ο Δούναβης,
που ελίσσεται ανάμεσα στην πόλη χωρίζοντας τη στη Βούδα και στην Πέστη
και από την άλλη αναβλύζοντα νερά που γεμίζουν τα χαμάμ και τα λουτρά της
πόλης. Θα δούμε την μνημειώδη πλατεία των Ηρώων, το ιδιαίτερο κάστρο
Βαινταχουνιάντ όπου λειτουργεί το μουσείο γεωργίας της Ουγγαρίας, στην
συνέχει συνεχίζουμε με το επιβλητικό κτίριο του Κοινοβουλίου, τον Καθεδρικό
ναό του Αγίου Στεφάνου, την Όπερα, τον ιστορικό ναό του Αγ.Ματία (όπου
εστέφοντο οι Ούγγροι βασιλιάδες), τον πύργο των Ψαράδων. Στη συνέχεια
μετάβαση στον λόφο Γκέλλερτ, απ΄όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα
της Βούδας και της Πέστης με τον Δούναβη. Οι γέφυρες του Δούναβη χαρίζουν
μια ιδιαίτερη γοητεία στο τοπίο της πόλης ενώ στην απαράμιλλη ομορφιά
της Βουδαπέστης συμβάλλουν και οι γύρω κατάφυτοι λόφοι. Στη συνέχεια
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε μία μοναδική
κρουαζιέρα στον Δούναβη όπου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε φωταγωγημένη
της πόλης της Βουδαπέστης και τα κυριότερα αξιοθέατα.
2η ημέρα : HOUSE OF TERROR - ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ – ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ
- ΛΟΥΤΡΑ ΣΕΤΣΕΝΙ.
Μετά το πρωινό θα έχουμε την δυνατότητα να επισκεφτούμε το μουσείο τρόμου
(House of Terror). Σε αυτό το κτίριο στεγάζονταν διαδοχικά τα γραφεία του
ουγγρικού εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος κατά την περίοδο 1937-1944, οι
φυλακές του ναζιστικού καθεστώτος το 1944 αλλά και τα γραφεία και οι φυλακές
της αστυνομίας του κομμουνιστικού καθεστώτος κατά τις δεκαετίες του 1950
και 1960. Tο «Σπίτι του Τρόμου» είναι ένα μουσείο αφιερωμένο «στα θύματα
του τρόμου», στους άνδρες και στις γυναίκες που βασανίστηκαν «κατά τη
διάρκεια της ναζιστικής και της κομμουνιστικής δικτατορίας» ενώ φιλοδοξεί
να λειτουργήσει ως χώρος μνήμης «για τις δύο πιο τραγικές περιόδους
της ουγγρικής ιστορίας του 20ού αιώνα». Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε
τον ζωολογικό κήπο , ο οποίος είναι ο παλιότερος ζωολογικός κήπος στην
Ουγγαρία και ένας από τους παλιότερους του κόσμου καθώς άνοιξε το 1866.
Φιλοξενεί περισσότερα από 1000 είδη ζωής σε συνολική έκταση 17.3 εκταρίων
σε μια προστατευμένη περιοχή στο ανατολικό άκρο του Πάρκου της Πόλης
και είναι ιδανικός για επίσκεψη για μικρούς όσο και για μεγάλους . Ακριβώς
απέναντι από τον ζωολογικό κήπο είναι στημένο το υπαίθριο παγοδρόμιο
της Βουδαπέστης για τους λάτρεις του είδους, όπως επίσης και τα περίφημα
Λουτρά Σέτσενι (Szechenyi Bath), τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλές ιαματικά
λουτρά στη Βουδαπέστη, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα spa
όλης της Ευρώπης.
Το νερό τους παρέχεται από δύο θερμικές πηγές και η θερμοκρασία τους είναι
74 °C και 77 °C αντίστοιχα.
Σε αυτό το νεομπαρόκ παλάτι-συγκρότημα θα βρείτε 18 εσωτερικές και
εξωτερικές πισίνες, οι οποίες λειτουργούν κάθε μέρα όλο το χρόνο, και είναι για
άνδρες και γυναίκες. Στην συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ
σας προτείνουμε μία μοναδική βραδιά διασκέδασης με φαγητό και ποτό στα
περίφημα Τσιγγάνικα Βιολιά της Ουγγαρίας.
3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ (50χλμ.) - ΒΙΕΝΝΗ
(232χλμ.)
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε τα πανέμορφα χωριά κατά μήκος του
Δούναβη. Πρώτος μας σταθμός η παλιά πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το
Εστεργκομ. Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. Στεφάνου και στον εκκλησιαστικό
θησαυρό των Ούγγρων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Άγιο Ανδρέα με την
απαράμιλλη μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και καφέ
και έπειτα αναχωρούμε για τη Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση πόλης) ΡΙΝΓΚΣΤΡΑΣΣΕ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
- ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΑΨΒΟΥΡΓΩΝ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ -ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΠΕΖΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας, όπου θα δούμε την περίφημη
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Ρινγκστράσσε, όπου στα πλαίσια μιας κυκλικής πορείας θα γνωρίσουμε
ένα προς ένα τα σημαντικότερα κτίρια του λεγόμενου ιστορικού κέντρου. Θα
έχουμε την ευκαιρία να δούμε το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημότικό
Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα
Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα κτίρια
το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο,
το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την νεογοτθική Εκκλησία του
Τάματος, για να φτάσουμε στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα έχουμε την
πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του ξεναγού μας θα περιηγηθούμε στα
γραφικά σοκάκια της πάλαι-ποτέ Ελληνικής Παροικίας και θα περάσουμε
από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και
θα καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, σήμα
κατατεθέν της Αυστριακής Πρωτευόυσας. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε
στο ομορφότερο κατά γενική ομολογία μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης το
Μπελβεντέρε, όπου θα έχουμε ευκαιρία για ένα σύντομο περίπατο μέχρι το
κεντρικό κτίριο και τους κήπους. Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί με την
επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα των Αψβούργων, το περίφημο Σένμπρουν,
όπου θα ξεναγηθούμε στα σαράντα κατάλληλα διαμορφωμένα δωμάτια και
θα δούμε τους μοναδικούς κήπους των ανακτόρων. Στη συνέχεια επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα : ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΔΑΣΟΣ –ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΘΕΡΕΤΡΟ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΠΑΝΤΕΝ
– ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (80+75χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομής μας στο Βιεννέζικο Δάσος,
Διαδοχικά θα επισκεφθούμε το Λίχτενσταινμπουργκ έναν από τους πιο
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης, ο οποίος αποτέλεσε
τον προγονικό πύργο της οικογένειας που αργότερα ίδρυσε το γνωστο
Πριγκηπάτο του Λίχτενσταιν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το καθολικό
Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού (Χαιλίγκενκροιτς), το πρώην κυνηγετικό
περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό για το δράμα που εκτυλίχθηκε τη μοιραία
νύχτα της 29ης Ιανουαρίου 1889 όταν και βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος του
Αψβουργικού Θρόνου Ροδόλφος με την ερωμένη του Ελληνικής καταγωγής
Μαρία Βετσέρα. Τέλος διαμέσου μιας πανέμορφης διαδρομής θα καταλήξουμε
στο Μπάντεν πάλαι-ποτέ Αυτοκρατορικό θέρετρο, το οποίο ακόμη και σήμερα
συγκαταλέγεται στις πιο διάσημες λουτροπόλεις της Κεντρικής Ευρώπης.
Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα για την πτήση της
επιστροφής μας.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
ELLINAIR ΓΙΑ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ –
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΑΠΟ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Σάλτσμπουργκ, Γκράτς,
Βιεννέζικο Δάσος,
Βουδαπέστη

ΒΙΈΝΝΗ ‘’ΓΑΛΆΖΙΟΣ ΔΟΎΝΑΒΗΣ’’
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση πόλης) (75
χλμ.) ΡΙΝΓΚΣΤΡΑΣΣΕ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ
ΑΨΒΟΥΡΓΩΝ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ
-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΕΖΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατισλάβα. Άφιξη
και μεταφορά στη Βιέννη. Με την άφιξη μας στην παγκόσμια πρωτεύουσα
της κλασικής μουσικής θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας, όπου θα δούμε
την περίφημη Ρινγκστράσσε, όπου στα πλαίσια μιας κυκλικής πορείας θα
γνωρίσουμε ένα προς ένα τα σημαντικότερα κτίρια του λεγόμενου ιστορικού
κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το Μουσείο Εφαρμοσμένων
Τεχνών, το Δημότικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία
Καλών τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με
τα δυο δίδυμα κτίρια το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την νεογοτθική
Εκκλησία του Τάματος, για να φτάσουμε στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα
έχουμε την πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του ξεναγού μας θα περιηγηθούμε
στα γραφικά σοκάκια της πάλαι-ποτέ Ελληνικής Παροικίας και θα περάσουμε
από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και
θα καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, σήμα
κατατεθέν της Αυστριακής Πρωτευόυσας. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε
στο ομορφότερο κατά γενική ομολογία μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης το
Μπελβεντέρε, όπου θα έχουμε ευκαιρία για ένα σύντομο περίπατο μέχρι το
κεντρικό κτίριο και τους κήπους. Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί με την
επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα των Αψβούργων, το περίφημο Σένμπρουν,
όπου θα ξεναγηθούμε στα σαράντα κατάλληλα διαμορφωμένα δωμάτια και θα
δούμε τους μοναδικούς κήπους των ανακτόρων. Στη συνέχεια τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε μια
πεζή ξενάγηση όπου θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του ιστορικού κέντρου
διάρκειας περίπου μιαμιση ώρας. Θα δούμε την περίφημη Χριστουγεννιάτικη
Αγορά στην πλατεία του Δημαρχείου. Το καφέ Λάντμαν, στέκι του πατέρα της
ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των Σκωτσέζων, το Freyung
το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο μοναδικό καφέ Τσεντράλ, στέκι της
Αυστριακής διανόησης του 19ου Αιώνα, θα περάσουμε από το πανέμορφο
σοκάκι της Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την
Κολμαρκτ εκεί όπου βρίσκεται ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της
πόλης το θρυλικό Demmel. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο.

της γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, το σπίτι της γέννησης του
διάσημου αστροφυσικού Κρίστιαν Ντόπλερ, την κατοικία του Αμαντέους
Μότσαρτ και το σπίτι της γέννησης του , το Δημαρχείο, την πλατεία της
παλιάς αγοράς, το καφέ Τοματσέλι στέκι του Αμαντέους Μότσαρτ, την
Εκκλησία του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου
Πέτρου , τον περίφημο Καθεδρικό Ναό Ντόμ, το Κλόκενσπιλ την πιο
χαρακτηριστική ατραξιόν της πόλης και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ
με το περίφημο τελεφερικ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.
4η ημέρα : ΒΙΕΝΝΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΣΤΥΡΙΑΣ ΤΟ ΓΚΡΑΤΣ
(190 + 190 χλμ.)
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην
προαιρετική εκδρομή στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Στυρίας, το
Γκράτς. Μια από τις ομορφότερες πόλεις της Αυστρίας όπου το 2003
διετέλεσε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Την πόλη την διασχίζει
ο ποταμός Μουρ και στην αριστερή όχθη βρίσκεται η παλιά πόλη του
Γκράτς διαθέτοντας το πιο χαρακτηριστικό Αναγεννησιακό ιστορικό
κέντρο της Κεντρικής Ευρώπης, το οποίο συγκαταλέγεται στην λίστα της
UNESCO με τα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς
διατηρεί αναλοίωτη την αρχιτεκτονική των κτιρίων του, από τον 16ο-17ο
Αιώνα. Στην ξενάγηση μας μεταξύ άλλων θα δούμε την κρατική Όπερα,
το Μαυσωλείο του Αυτοκράτορα Φερδινάρδου Β’ , το Λάντχαους με
τις Αναγεννησιακές αυλές, την Χάουπτπλατς, το ζωγραφισμένο σπίτι
της οδού Χέρενγκάσσε, το σπίτι Λουέγκ με τα μαρμαροκονίαματα
στον πεζόδρομο της Sporgasse, το Δημαρχείο, το μουσικό παιχνίδι
με τις καμπάνες στην πλατεία Κλόκενσπιλ, τον Καθεδρικό Ναό, το
φουτουριστικό οικοδόμημα από γυαλί και ατσάλι στο νησί του ποταμού
Μούρ, το Πύργο του Ρολογιού (1561) σύμβολο της πόλης σε ύψος 471
μέτρων από όπου θα απολαύσουμε την ανάβαση χρησιμοποιώντας το
περίφημο τελεφερικ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.
5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση πόλης) ( 250χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Άφιξη και ξενάγηση στην
αυτοκρατορική Βουδαπέστη, την πόλη που το υγρό στοιχείο είναι
ένα από τα πιο δελεαστικά χαρακτηριστικά της. Από την μια μεριά ο
Δούναβης, που ελίσσεται ανάμεσα στην πόλη χωρίζοντας τη στη Βούδα
και στην Πέστη και από την άλλη αναβλύζοντα νερά που γεμίζουν τα
χαμάμ και τα λουτρά της πόλης. Θα δούμε την μνημειώδη πλατεία
των Ηρώων, το επιβλητικό κτίριο του Κοινοβουλίου, τον Καθεδρικό
ναό του Αγίου Στεφάνου, την Όπερα, τον ιστορικό ναό του Αγ.Ματτία
(όπου εστέφοντο οι Ούγγροι βασιλιάδες), τον πύργο των Ψαράδων. Στη
συνέχεια μετάβαση στον λόφο Γκέλλερτ, απ΄όπου θα θαυμάσουμε την
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης με τον Δούναβη. Οι γέφυρες
του Δούναβη χαρίζουν μια ιδιαίτερη γοητεία στο τοπίο της πόλης ενώ
στην απαράμιλλη ομορφιά της Βουδαπέστης συμβάλλουν και οι γύρω
κατάφυτοι λόφοι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα : ΒΙΈΝΝΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) – ΣΠΙΤΙ ΧΟΥΝΤΕΡΤΒΑΣΕΡ –
ΠΥΡΓΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗ – ΠΑΡΚΟ ΠΡΑΤΕΡ – ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΛΗ Ο.Η.Ε
Πρόγευμα και το σημερινό πρωινό μας είναι αφιερωμένο σε μια ξενάγηση
διάρκειας περίπου 3 ωρών όπου θα θαυμάσουμε τον κυρίως Δούναβη, που
διασχίζει την πόλη της Βιέννης περιφερειακά, θα δούμε τη μοντέρνα πόλη του
Ο.Η.Ε., θα περάσουμε από τον επιβλητικό πύργο του Δούναβη συνολικού
ύψους 252 μέτρων, θα επισκεφθούμε την μεγαλύτερη παιχνιδούπολη της
Ευρώπης, το Πράτερ με τον γιγαντιαίο τροχό και τέλος θα επισκεφθούμε το
συγκρότημα δημοτικών κατοικιών του Αυστριακού
‘Γκαουντί’ του αιρετικού αρχιτέκτονα Χούντερτβάσερ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στη διάθεση των εκδρομέων.
Το βράδυ προαιρετικά θα διασκεδάσουμε σε κρασοχώρι σε παραδοσιακή
ταβέρνα ‘HEURIGE’ στα περίχωρα της Βιέννης.
6η ημέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης για την
3η ημέρα : ΒΙΕΝΝΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ – πτήση επιστροφής.
ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΖΓΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ (Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl am See) Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα.
(290 + 290 χλμ.)
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
εκδρομή για τη γενέτειρα του Αμαντέους Μοτσαρτ το μοναδικής ομορφιάς
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής ομορφιάς διαδρομή θα θαυμάσουμε τις
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
μοναδικές Αυστριακές Λίμνες Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl am see και θα
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός έχουμε ημίωρη στάση στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν γενέτειρα
συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
της μητέρας του Μότσαρτ. Έπειτα θα καταλήξουμε στο Σάλτσμπουργκ
που από το 1986 συγκαταλέγεται στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Κληρονομιάς της UNESCO. Στην ξενάγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τους κήπους του Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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KITZBUHEL - BAD GASTEIN ZELL AM SEE - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
– MOYΣΕΙΟ ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
1η ημέρα : ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΔΑΣΟΣ –ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ – ΣΑΛΤΖΜΠΟΥΡΚ (340 χλμ.)
Πτήση για Βιέννη, άφιξη στο αεροδρόμιο της Αυστριακής πρωτεύουσας και
αναχώρηση για το Λίχτενσταινμπουργκ έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους
μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης, ο οποίος αποτέλεσε τον προγονικό
πύργο της οικογένειας που αργότερα ίδρυσε το γνωστο Πριγκηπάτο του
Λίχτενσταιν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το καθολικό Μοναστήρι του
Τιμίου Σταυρού (Χαιλίγκενκροιτς), το πρώην κυνηγετικό περίπτερο του
Μάγιερλινγκ, γνωστό για το δράμα που εκτυλίχθηκε τη μοιραία νύχτα της
29ης Ιανουαρίου 1889 όταν και βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος του Αψβουργικού
Θρόνου Ροδόλφος με την ερωμένη του Ελληνικής καταγωγής Μαρία Βετσέρα.
Τέλος διαμέσου μιας πανέμορφης διαδρομής θα καταλήξουμε στο Μπάντεν,
το οποίο ακόμη και σήμερα συγκαταλέγεται. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και
φαητό και στην συνέχια αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο .
2η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (Ξενάγηση πόλης)
- ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΩΝ
ZΑΛΤΣΓΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ (80 χλμ.)
Πρόγευμα και και ξεκινάμε την ξενάγηση μας. Θα περιηγηθούμε στο ανάκτορο
Pεζιντέντς και τους κήπους Mιραμπέλ, τον Kαθεδρικό ναό της πόλης, το
Δημαρχείο, τον πύργο Γκλόκενσπίλ, το Aββαείο του Aγ. Πέτρου. Στη συνέχεια
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Tο απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στα γραφικά
σοκάκια της πόλης. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τις Λίμνες. Ξεκινάμε για
ένα γύρο της περιοχής του Zάλτσγκάμεργκουτ, με τις πανέμορφες λίμνες και
τα γραφικά τοπία. Εδώ θα θαυμάσουμε γραφικά χωριουδάκια, κατάλευκα
τοπία και ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της Αυστρίας. Θα ξεκινήσουμε
με την Mοndsee, και στη συνέχεια στο St. Gilgen όπου θα επιβιβαστούμε
σε καραβάκι (εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες) που θα μας
μεταφέρει μέσα από τη λίμνη στο γραφικό St. Wolfgang. Χρόνος ελεύθερος
να περιηγηθούμε ανάμεσα στα σπίτια με τα ξύλινα μπαλκόνια, να πιούμε
ζεστό κρασί και να δοκιμάσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Τέλος μέσω του
Bad Ischl θα περάσουμε δίπλα από την Traunsee και θα καταλήξουμε στο
Gmunden. Επιστροφή το απόγευμα στο Σάλτσμπουργκ.
3η ημέρα: ΣAΛTΣMΠOYPΓK- ΚITZBUHEL- ZELL AM SEE - BAD GASTEIN
(186 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το φημισμένο θέρετρο του Kitzbuhel όπου θα

θαυμάσουμε τη μαγεία του τοπίου και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για
Ζell Am See, το οποίο βρίσκεται στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Εδώ θα
θαυμάσουμε τα πανέμορφα σπίτια και θα έχουμε χρόνο να περιηγηθούμε
στις όχθες της λίμνης. Στη συνέχεια αναχωρούμε για Bad Gastein. Χτισμένο
αμφιθεατρικά στην άκρη της ομώνυμης κοιλάδας, αποτελεί εδώ και πολλά
χρόνια τόπο αναψυχής και ξεκούρασης για τους αριστοκράτες. Θα κάνουμε
μια μικρή περιήγηση με τον αρχηγό και θα υπάρχει χρόνος για βόλτα. Το
απόγευμα επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ.
4η ημέρα: ΣAΛTΣMΠOYPΓK – ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ
(190 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στο μουσείο Σβαρόφσκυ, για ένα
ταξίδι σε έναν μαγικό κρυστάλλινο κόσμο γνωστών καλλιτεχνών όπως
Νταλί και πολλοί άλλοι. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε και τις αγορές
σας. Συνεχίζουμε για το πανέμορφο Ίννσμπρουκ, με τις πλατείες του, τα
δρομάκια του, τον καθεδρικό ναό και το παλάτι. Στον περίπατό μας στο
ιστορικό κέντρο, θα δούμε την Χρυσή Στέγη το παλάτι των Αψβούργων
Χόφμπουργκ, την Αψίδα του Θριάμβου, τον καθεδρικό ναό του Αγίου
Ιακώβου και το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού. Στη συνέχεια επιστρέφουμε
στο Σαλτσμπουργκ.
5η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΒΙΕΝΝΗ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (300 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και επιβίβαση στο λεωφορείο μας με
προορισμό το αεροδρόμιο της Βιέννης. Έλεγχος εισιτηρίων και επιβίβαση
στο αεροπλάνο για την πτήση επιστροφής
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
Η σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί για την καλύτερη
εκτέλεση του προγράμματος
Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 3η μέρα.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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Παραδουνάβια Χωριά

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ “ΤΟ ΣΤΟΛΊΔΙ ΤΟΥ ΔΟΎΝΑΒΗ”
1η ημέρα : ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βουδαπέστη. Άφιξη και ξενάγηση
στην αυτοκρατορική Βουδαπέστη, την πόλη που το υγρό στοιχείο είναι ένα
από τα πιο δελεαστικά χαρακτηριστικά της. Από την μια μεριά ο Δούναβης,
που ελίσσεται ανάμεσα στην πόλη χωρίζοντας τη στη Βούδα και στην Πέστη
και από την άλλη αναβλύζοντα νερά που γεμίζουν τα χαμάμ και τα λουτρά της
πόλης. Θα δούμε την μνημειώδη πλατεία των Ηρώων, το ιδιαίτερο κάστρο
Βαινταχουνιάντ όπου λειτουργεί το μουσείο γεωργίας της Ουγγαρίας, στην
συνέχει συνεχίζουμε με το επιβλητικό κτίριο του Κοινοβουλίου, τον Καθεδρικό
ναό του Αγίου Στεφάνου, την Όπερα, τον ιστορικό ναό του Αγ.Ματία (όπου
εστέφοντο οι Ούγγροι βασιλιάδες), τον πύργο των Ψαράδων. Στη συνέχεια
μετάβαση στον λόφο Γκέλλερτ, απ΄όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική
θέα της Βούδας και της Πέστης με τον Δούναβη. Οι γέφυρες του Δούναβη
χαρίζουν μια ιδιαίτερη γοητεία στο τοπίο της πόλης ενώ στην απαράμιλλη
ομορφιά της Βουδαπέστης συμβάλλουν και οι γύρω κατάφυτοι λόφοι. Στη
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε μία
μοναδική κρουαζιέρα στον Δούναβη όπου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε
φωταγωγημένη της πόλης της Βουδαπέστης και τα κυριότερα αξιοθέατα
2η ημέρα: : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ ( 50 +50 χλμ.)
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε τα πανέμορφα χωριά κατά μήκος του
Δούναβη. Η διαδρομή είναι απαράμιλλής ομορφιάς συνεχώς δίπλα στον
Δούναβη . Πρώτος μας σταθμός η παλιά πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το
Εστεργκομ. Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. Στεφάνου και στον εκκλησιαστικό
θησαυρό των Ούγγρων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Άγιο Ανδρέα,
με την απαράμιλλη μεσαιωνική ατμόσφαιρα που ανέκαθεν προσέλκυε τους
καλλιτέχνες από όλη την κεντρική Ευρώπη. Χρόνος ελεύθερος για καφέ,
φαγητό και για αγορές μιας και εκεί θα βρείτε τα πιο ιδιαίτερα αναμνηστικά.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα : HOUSE OF TERROR - ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ – ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ
- ΛΟΥΤΡΑ ΣΕΤΣΕΝΙ.
Μετά το πρωινό θα έχουμε την δυνατότητα να επισκεφτούμε το μουσείο
τρόμου (House of Terror). Σε αυτό το κτίριο στεγάζονταν διαδοχικά τα γραφεία
του ουγγρικού εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος κατά την περίοδο 1937-1944,
οι φυλακές του ναζιστικού καθεστώτος το 1944 αλλά και τα γραφεία και οι
φυλακές της αστυνομίας του κομμουνιστικού καθεστώτος κατά τις δεκαετίες
του 1950 και 1960. Tο «Σπίτι του Τρόμου» είναι ένα μουσείο αφιερωμένο
«στα θύματα του τρόμου», στους άνδρες και στις γυναίκες που βασανίστηκαν
«κατά τη διάρκεια της ναζιστικής και της κομμουνιστικής δικτατορίας» ενώ
φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως χώρος μνήμης «για τις δύο πιο τραγικές
περιόδους της ουγγρικής ιστορίας του 20ού αιώνα». Στην συνέχεια θα
επισκεφθούμε τον ζωολογικό κήπο , ο οποίος είναι ο παλιότερος ζωολογικός
κήπος στην Ουγγαρία και ένας από τους παλιότερους του κόσμου καθώς
άνοιξε το 1866. Φιλοξενεί περισσότερα από 1000 είδη ζωής σε συνολική
έκταση 17.3 εκταρίων σε μια προστατευμένη περιοχή στο ανατολικό άκρο
του Πάρκου της Πόλης και είναι ιδανικός για επίσκεψη για μικρούς όσο και
για μεγάλους . Ακριβώς απέναντι από τον ζωολογικό κήπο είναι στημένο το
υπαίθριο παγοδρόμιο της Βουδαπέστης για τους λάτρεις του είδους, όπως
επίσης και τα περίφημα Λουτρά Σέτσενι (Szechenyi Bath), τα μεγαλύτερα
και πιο δημοφιλές ιαματικά λουτρά στη Βουδαπέστη, αλλά και ένα από τα
μεγαλύτερα συγκροτήματα spa όλης της Ευρώπης.
Το νερό τους παρέχεται από δύο θερμικές πηγές και η θερμοκρασία τους είναι
74 °C και 77 °C αντίστοιχα.
Σε αυτό το νεομπαρόκ παλάτι-συγκρότημα θα βρείτε 18 εσωτερικές και
εξωτερικές πισίνες, οι οποίες λειτουργούν κάθε μέρα όλο το χρόνο, και είναι
για άνδρες και γυναίκες. Στην συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το
βράδυ σας προτείνουμε μία μοναδική βραδιά διασκέδασης με φαγητό και
ποτό στα περίφημα Τσιγγάνικα Βιολιά της Ουγγαρίας.

4η ημέρα: ΓΚΟΝΤΟΛΟ – ΕΓΚΕΡ (40 + 40 χλμ.)
Μετά το πρωινό , ελεύθερη μέρα για χαρείτε την Ουγγρική πρωτεύουσα ,
προαιρετικώς σας προτείνουμε μια εκδρομή στην όμορφη Ουγγαρία, στην
πόλη Γκόντολο, που απέχει μόλις 30 χλμ. από την Βουδαπέστη, έδρα του
πανεπιστήμιου του Αγ. Στέφανου και καλοκαιρινή κατοικία του αυτοκράτορα
Φραγκίσκου Ιωσήφ και της βασίλισσας της Ουγγαρίας Ελισάβετ (Σίσι).
Ένα από τα ωραιότερα μπαρόκ παλάτια στην χώρα, διακοσμημένο με
όμορφα παστέλ χρώματα συμφώνα με το γούστο της Αυτοκρατειρας, η
οποία περνούσε εκεί αρκετό από το χρόνο της. Συνεχίζουμε για την πρώτη
μεσαιωνική επισκοπή στην πόλη Έγκερ, γνωστή ως περιοχή υψηλής
ποιότητας λευκού και κόκκινου κρασιού «το αίμα του ταύρου». Μια γραφική
πόλη όπου θα ανέβουμε στο μεσαιωνικό κάστρο γνωστό για την μεγάλη
μάχη τον 4.000 κατοίκων εναντία στους 80.000 τούρκους τον 16ο αιώνα.
Θα δούμε αναγεννησιακά κτίρια στην γραφική αγορά, τον καθεδρικό ναό,
την παλιά αρχιεπισκοπή και θα δοκιμάσουμε καλό τοπικό κρασί. Επιστροφή
στη Βουδαπέστη και στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (320χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη και ξεκινάμε την πραγματική
γνωριμία της πόλης . θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ,
όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του
Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Aνακτορικό
Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε.
Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου και
θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος
ελεύθερος , μετάβαση στη Μπρατισλάβα για την πτήση της επιστροφής .

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
NOVOTEL BUDAPEST CENTRUM

H

Αυτό ξενοδοχείο ηλικίας 100 ετών σε στιλ αρ νουβό βρίσκεται δίπλα στο Εβραϊκό Μουσείο και το
σταθμό Blaha Lujza Square του μετρό. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν χρήση της σάουνας,
του υδρομασάζ και του γυμναστηρίου.
Ο σιδηροδρομικός σταθμός Keleti και η Όπερα, στο κέντρο της Βουδαπέστης, απέχουν περίπου
1χλμ. Όλα τα δωμάτια του Novotel Budapest Centrum είναι κλιματιζόμενα και διαθέτουν παροχές για
τσάι και καφέ. Περιλαμβάνουν τηλεόραση LCD με διεθνή κανάλια.
Το εστιατόριο Café Palace, το οποίο έχει ιστορικό στιλ, σερβίρει εκλεκτή ουγγρική και διεθνή κουζίνα,
με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής σε πιάνο.

Mercure Budapest Buda
Το Mercure Budapest Buda βρίσκεται δίπλα στο νότιο σταθμό Deli του
τρένου και του μετρό, 4 στάσεις με το μετρό από το κέντρο. Όλα τα
δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση.
Μπορείτε εύκολα να φτάσετε στην περιοχή του Κάστρου και την Γέφυρα
των Αλυσίδων με τα πόδια.Απολαύστε εκλεκτό δείπνο στα 2 εστιατόρια,
χαλαρώστε στο μπαρ και αγοράστε σουβενίρ για τους αγαπημένους σας
από το κατάστημα του ξενοδοχείου.
Η περιοχή
Budavár είναι υπέροχη επιλογή για ταξιδιώτες που
ενδιαφέρονται για: εξερεύνηση παλιάς πόλης, αξιοθέατα και μνημεία.

HUNGARIA CITY CENTER

Το Hotel Hungaria City Center βρίσκεται σε κεντρική
τοποθεσία, σε απόσταση 300μ. από τον σιδηροδρομικό
σταθμό Keleti. Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου
προσφέρεται δωρεάν Wi-Fi.Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες
χαρακτηρίζονται από εξαιρετική επίπλωση και διαθέτουν
κλιματισμό και δορυφορική τηλεόραση, ενώ οι περισσότερες
μονάδες έχουν εκπληκτική θέα στην πόλη. Καθημερινά
σερβίρεται πλούσιος μπουφές πρωινού κατόπιν αιτήματος.
Τα εστιατόρια προτείνουν εκλεκτές γεύσεις από την ουγγρική
και τη διεθνή κουζίνα.

MERCURE BUDAPEST KORONA
Το Mercure Budapest Korona βρίσκεται στον πεζόδρομο
Main Street, δίπλα στο σταθμό Kálvin Square του μετρό και
σε απόσταση 600μ. από το Δούναβη, καθώς επίσης κοντά
στο Gellért Spa και τον εμπορικό δρόμο Váci utca. Προσφέρει
πισίνα, σάουνα και δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν
ιδιωτικό μπάνιο, κλιματισμό και δορυφορική τηλεόραση
επίπεδης οθόνης. Το My Bridge Lounge είναι ιδανικό για
χαλάρωση και φαγητό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο
λόμπι του ξενοδοχείου λειτουργεί το My Bar.Μπροστά από
την είσοδο του ξενοδοχείου θα βρείτε στάσεις του τραμ και
του μετρό.

BUDAPEST MARRIOTT

Το Budapest Marriott Hotel είναι το μοναδικό ξενοδοχείο
στη Βουδαπέστη που προσφέρει μαγευτική θέα στον
ποταμό Δούναβη και βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία,
στην καρδιά της πόλης. Εκτός από την εκπληκτική θέα στον
ποταμό, τα δωμάτια συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο το στιλ,
την καινοτομία και την άνεση, ενώ διαθέτουν εργονομικά
έπιπλα. Το Peppers! Mediterranean Grill είναι ένα
σύγχρονο ολοήμερο εστιατόριο με συναρπαστική ανοιχτή
κουζίνα. Το Aqva Lounge Bar προσφέρει μοντέρνο μουσικό
πρόγραμμα και σερβίρει πολλά είδη βότκας, μπίρες από
μικρούς παραγωγούς και ένα πλούσιο μενού μεταλλικών
νερών από όλο τον κόσμο. Ο γεμάτος ζωντάνια χώρος
έχει πρωτότυπο ντιζάιν, εμπνευσμένο από τα ποτάμια και
τις λίμνες της Ουγγαρίας. Το φιλόξενο Lobby Café είναι το
ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική
ημέρα. Το γυμναστήριο World Class International βρίσκεται
στον ημιώροφο του Budapest Marriott και προσφέρει
ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της
άσκησης.
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‘’ Μοναδικές γιορτές σε μαγεμένα τοπία’’

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
ΕLLINAIR ΓΙΑ
ΖΥΡΙΧΗ

Ζυρίχη, Λουκέρνη, Βέρνη, Σαιντ
Μοριτζ, Νταβός, Φράιμπουργκ,
Καταρράκτες Ρήνου

ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΕΛΒΕΤΊΑ– ΑΛΠΙΚΌ ΤΡΈΝΟ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΙΧΗ (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. Στην ξενάγηση της
πόλης που ακολουθεί θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα
Φραουμνίστερ με τα περίφημα βιτρό, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με τη
μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, την Όπερα και
το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Στη
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεση των
εκδρομέων
.
2η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ / ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ (55 χλμ.)
– ΣΑΙΝΤ ΓΚΑΛΕΝ (90 χλμ.) – ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ (45 χλμ.) - ΖΥΡΙΧΗ
(70 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχώρηση για τους καταρράκτες
του Ρήνου, που βρίσκονται στην πόλη Σάφχάουζεν στα σύνορα Ελβετίας
– Γερμανίας. Θα θαυμάσουμε τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού
καταρράκτες της Ευρώπη. Αμέσως μετά ξεκινάμε για την πανέμορφη λίμνη
Κωστάντζας στη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε το Σέν Γκάλεν την
αγροτική πρωτεύουσα της χώρας με τα πανέμορφα σπίτια του 17ου και
18ου αιώνα, την εκκλησία του Αγίου Λαυρεντίου, την πλατεία Μάρκπλατς.
Επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

θα δούμε επίσης το ναό των Ιησουιτών με το χαρακτηριστικό τρούλο
και το κήπο των Παγετώνων με το Λιοντάρι της Λουκέρνης. Χρόνος
ελεύθερος, σας προτείνουμε προαιρετικώς να ακολουθήσετε σε μία
ξεχωριστή κρουαζιέρα στην λίμνη. Στη συνέχεια αναχώρηση για το
αεροδρόμιο της Ζυρίχης για την πτήση της επιστροφής.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται
να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

3η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ( 119 χλμ.) – ΒΕΡΝΗ (ξενάγηση
πόλης) ( 60 χλμ.) - ΖΥΡΙΧΗ (120 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν την πόλη μεταξύ
των λιμνών όπως σημαίνει το όνομα της. Θα περπατήσουμε στην λεωφόρο
Χέεβεκ με τις καρυδιές και τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις
μοναδικές ομορφιές της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση και καφέ.
Στην συνέχεια αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Ελβετίας τη Βέρνη,
χτισμένη στην καμπή του ποταμό Ααρ με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική
του 16ου αιώνα. Στην περιήγηση της πόλης θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Βικεντίου, το Κυβερνητικό Μέγαρο το επιβλητικό κτίριο που στεγάζει το
Δημαρχείο. Στο κέντρο σχεδόν της πόλης δεσπόζει ο Πύργος του Ρολογιού,
ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Το περίτεχνο αστρονομικό
ρολόι του 13ου αιώνα, με τις μορφές που κινούνται στην αλλαγή της ώρας
κατασκευάστηκε το 1530 και χρησιμοποιήθηκε ως το κύριο ρολόι της πόλης.
χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά του ιστορικού
κέντρου, να επισκεφθείτε το σπίτι που διέμεινε ο Άινσταιν και για φαγητό.
Επιστροφή στη Ζυρίχη.
4η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΚΟΥΡ (120 χλμ.) - ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ & ΝΤΑΒΟΣ - ΖΥΡΙΧΗ (148 χλμ.)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας
προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό
κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά
σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές
διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε
το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο
Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες.
Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει
αξέχαστη. Στη συνέχεια αναχωρούμε με το τρένο για το κοσμοπολίτικο
Νταβός. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική ομορφιά. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ (52 χλμ.) - ΖΥΡΙΧΗ (52 χλμ.) – ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση τη μοναδική Λουκέρνη. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία
να κάνουμε μια πλήρη περιήγηση στην εντυπωσιακή παλιά πόλη με τις
χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις
στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη
σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της
πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και
το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά.
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Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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5 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
ΕLLINAIR ΓΙΑ
ΖΥΡΙΧΗ

Ζυρίχη, Λουκέρνη, Ιντερλάκεν,
Λωζάνη, Γενεύη, Βέρνη, Σαιντ
Μόριτζ, Νταβός, Καταρράκτες
Ρήνου, Ανεσσύ

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΊΑΣ – ΑΛΠΙΚΌ ΤΡΈΝΟ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΙΧΗ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ (68 χλμ.) – ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ
(65 χλμ.) - ΛΩΖΑΝΗ (165 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. Άφιξη και μεταφορά
στη Λουκέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις
των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια
μικρές πλατειές. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική
γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες
ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό
κέντρο δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Στη συνέχεια αναχωρούμε
για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν την πόλη μεταξύ των λιμνών όπως σημαίνει
το όνομα της. Θα περπατήσουμε στην λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και
τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές της πόλης.
Νωρίς το απόγευμα άφιξη στη Λωζάννη, έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής. Στην πανοραμική περιήγηση μας θα δούμε τον Γοτθικό
Καθεδρικό Ναό του 13ου αιώνα αφιερωμένο στη Παναγία, το Κάστρο Σεν
Μερ έδρα των Καντονιακών Αρχών, το Δημαρχείο και τον Ναό του Αγίου
Φραγκίσκου. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
2η ημέρα: ΛΩΖΑΝΗ – ΓΕΝΕΥΗ (ξενάγηση πόλης) (70 χλμ.) - ΑΝΕΣΣΥ
<<ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ>> (40 χλμ.) – ΛΩΖΑΝΗ (10 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την «Πρωτεύουσα της Ειρήνης»
την κομψή και κοσμοπολίτική Γενεύη. Είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη
πόλη της Ελβετίας χτισμένη στο σημείο όπου εκβάλει ο Ροδανός ποταμός
στην λίμνη της Γενεύης (ή λίμνη Λεμάν) με το διάσημο και ψηλότερο σιντριβάνι
της Ευρώπης το Jet D’ eau. Έδρα πολλών διεθνών οργανισμών όπως
το Ευρωπαϊκό τμήμα του Ο.Η.Ε., την Unisef, τον παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας και το CERN τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών.
Στην ξενάγηση μας θα δούμε σημαντικά κτίρια στην περιοχή της παλιάς
πόλης όπως ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου, που χρονολογείται από
τον 13ο αιώνα, την οικεία Ταβέλ που είναι η παλαιότερη της Γενεύης και
σήμερα λειτουργεί σαν Μουσείο και το Παλάτι των Εθνών που στεγάζει
την Έδρα της Κοινωνίας των Εθνών. Θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε
στην παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια τα παραδοσιακά καφέ και τα
εντυπωσιακά μαγαζιά. Χρόνος ελεύθερος στη Γενεύη και στη συνέχεια θα
κάνουμε μια μοναδική εκδρομή στη ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ το μοναδικό
Αννεσύ. Η πόλη Annecy βρίσκεται μεταξύ Γενεύης και Chambery, στην
περιοχή Haute-Savoie της ανατολικής Γαλλίας, και η ιστορία της ξεκινάει από
το 10ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε από τους πρίγκιπες της Σαβοΐας στο κέντρο της
ομώνυμης λίμνης. Αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο δημοφιλείς αλπικούς
προορισμούς αλλά και μία από τις πιο πολυφωτογραφημένες πόλεις της
Γαλλίας, η οποία έχει λάβει το προσωνύμιο «Βενετία της Γαλλίας, και όχι
άδικα. Εντυπωσιακά κανάλια συνδέουν τις περιοχές μεταξύ τους, γραφικές
κατοικίες και καταστήματα απλώνονται κατά μήκος της λίμνης, ενώ το
ιστορικό μνημείο Palais de l’Ile που δεσπόζει στο κέντρο της, χτισμένο μέσα
στο νερό, αποτελεί το σήμα-κατατεθέν της πόλης. Το Αnnecy συναγωνίζεται
με αξιώσεις την Βενετία λόγω του φυσικού τοπίου, που μοιάζει σε πολλά
με τη γνωστή ιταλική πόλη, αλλά και εξαιτίας της δημοφιλίας της ανάμεσα
στους stars του Χόλιγουντ που κάνουν εδώ μια στάση χειμώνα-καλοκαίρι.
Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Λωζάνη.

αιώνα. Στην πανοραμική περιήγηση της πόλης θα δούμε τον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Βικεντίου, το Κυβερνητικό Μέγαρο και το επιβλητικό
κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο. Λίγος χρόνος ελεύθερος για να
περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά του ιστορικού κέντρου. Στη συνέχεια
αναχώρηση για τη Ζυρίχη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
4η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΚΟΥΡ (120 χλμ.) - ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ & ΝΤΑΒΟΣ - ΖΥΡΙΧΗ
(148 χλμ.)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας
προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό
κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με
γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων
χειμερινές διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο
Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό
χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από
δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου,
γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Στη συνέχεια αναχωρούμε
με το τρένο για το κοσμοπολίτικο Νταβός. Χρόνος ελεύθερος για να
χαρείτε την φυσική ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.
Διανυκτέρευση.
5η
ημέρα:
ΖΥΡΙΧΗ (ξενάγηση πόλης)
- ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ/
ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ (55 χλμ.) – ΖΥΡΙΧΗ (55 χλμ.)
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην ξενάγηση της
πόλης που ακολουθεί θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα
Φραουμνίστερ με τα περίφημα βιτρό, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου
με τη μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, την
Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ κέντρο προστασίας
περιβάλλοντος. Στη συνέχεια αναχώρηση για τους καταρράκτες του
Ρήνου, που βρίσκονται στην πόλη Σάφχάουζεν στα σύνορα Ελβετίας
– Γερμανίας. Θα θαυμάσουμε τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού
καταρράκτες της Ευρώπη. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας
.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται
να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

3η ημέρα: ΛΩΖΑΝΗ – ΒΕΡΝΗ (ξενάγηση πόλης) (108 χλμ.) - ΖΥΡΙΧΗ
(120 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ελβετίας τη Βέρνη, χτισμένη
στην καμπή του ποταμό Ααρ με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
Courtyard by Marriott Zurich North

H

Το Courtyard by Marriott Zurich North βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, ανάμεσα στο κέντρο της Ζυρίχης και το
αεροδρόμιο, και είναι εύκολα προσβάσιμο σε λίγα λεπτά με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Ο σιδηροδρομικός σταθμός
Oerlikon, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια. Τα ευρύχωρα δωμάτια έχουν κλιματισμό, μεγάλη επιφάνεια
εργασίας με διεθνείς πρίζες, τηλεόραση LCD, θυρίδα ασφαλείας, ψυγείο, παροχές για τσάι/καφέ και παροχές
σιδερώματος. Στα δωμάτια διατίθεται δωρεάν ενσύρματο internet.

Renaissance Zurich Tower Hotel
Αυτό το boutique ξενοδοχείο 5 αστέρων βρίσκεται σε μια μοναδική τοποθεσία
στον ουρανοξύστη Mobimo Tower, στη μοντέρνα περιοχή Zurich-West.
Πολλά εταιρικά γραφεία και δημοφιλή κλαμπ, όπως το Moods im Schiffbau,
το Komplex457 και το Hive, βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια.
Ο σιδηροδρομικός σταθμός Zurich Hardbrücke απέχει 500μ. και παρέχει
απευθείας συνδέσεις με τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ζυρίχης,
τη λίμνη της Ζυρίχης και τη διάσημη εμπορική λεωφόρο Bahnhofstrasse
μέσα σε 3 λεπτά.

Hôtel de la Paix Lausanne
Το Hôtel de la Paix βρίσκεται στην καρδιά της Λωζάνης, διαθέτοντας
μια από τις καλύτερες τοποθεσίες στην πόλη με μαγευτική θέα στη
λίμνη της Γενεύης και τις Άλπεις.
Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες, υψηλής ποιότητας, το εξυπηρετικό
και καταρτισμένο προσωπικό και η άνεση και ηρεμία των καλαίσθητα
διακοσμημένων δωματίων κάνουν το Hôtel de la Paix αγαπημένο
προορισμό μεταξύ των τουριστών και των επαγγελματιών που
επισκέπτονται τη Λωζάνη.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ibis Strasbourg Centre Petite France

Hilton Strasbourg

Το Hotel ibis Strasbourg Centre Petite France βρίσκεται στην
συνοικία Petite France του Στρασβούργου, σε απόσταση μόλις
450μ. από το σιδηροδρομικό σταθμό του Στρασβούργου. Το
κλιματιζόμενο ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν WiFi και ένα μπαρ.
Το ξενοδοχείο απέχει 800μ. από τον καθεδρικό ναό του
Στρασβούργου και 650μ. από την πλατεία Place Kléber. Η στάση
Faubourg National του τραμ είναι προσβάσιμη σε 130μ. και το
αεροδρόμιο του Στρασβούργου βρίσκεται 16χλμ. μακριά.

Το Hilton Strasbourg βρίσκεται κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
μόλις 3 στάσεις μακριά με το τραμ από το κέντρο του Στρασβούργου.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο γυμναστήριο και στη σάουνα του
κέντρου ευεξίας.
Διατίθεται δωρεάν Wi-Fi στο λόμπι, το μπαρ και το εστιατόριο.
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’”Γιορτές στην πρωτεύουσα της
Χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας’’

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
ΕLLINAIR ΓΙΑ
ΖΥΡΙΧΗ

Ζυρίχη, Μπάντεν Μπάντεν,
Κολμάρ, Φράιμπουργκ,
Βασιλεία

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
1η ημέρα : ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ZYΡΙΧΗ (περιήγηση πόλης) – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
(210 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. Στην περιήγηση της
πόλης που ακολουθεί θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα
Φραουμνίστερ με τα περίφημα βιτρό, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με
τη μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, την Όπερα
και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ κέντρο προστασίας περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Χριστουγεννιάτικης
ατμόσφαιρας, το Στρασβούργο. Άφιξη , τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η ημέρα : ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (ξενάγηση πόλης)
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην πόλη που μοιάζει περισσότερο
με πρωτεύουσα της Ευρώπης παρά με παλιά πόλη της Αλσατίας, ενώ
σημαντικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί εδρεύουν στη βορειοανατολική συνοικία
της πόλης. Η πόλη, ηλικίας πάνω από 2000 χρόνων, σχηματίστηκε στο
βαλτώδες έδαφος γύρω από τον ποταμό Ιλ που περνάει μέσα από το παλιό
της γραφικό κέντρο. 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 ‘’Μικρή Γαλλία’’,
γεμάτη γραφικά σπιτάκια με ξύλο και χρώμα, όπου δεσπόζει ο καθεδρικός
ναός της Παναγίας του Στρασβούργου. Όταν ξεκίνησε η κατασκευή του ναού
το 1220, το Στρασβούργο ήταν αυτόνομη πόλη. 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. Το μεσημέρι σας προτείνουμε
κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης βλέποντας και την βουλή της Ευρώπης.
Το βράδυ βόλτα στους πεζόδρομους και σας προτείνουμε δείπνο στα
εξαιρετικά αλσατικά εστιατόρια
.
3η ημέρα : ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΚΟΛΜΑΡ (περιήγηση πόλης) (73 χλμ.) –
ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ (περιήγηση πόλης) (50 χλμ.) - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (90 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Κολμάρ - το στολίδι της Αλσατίας. Βρίσκεται
στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε στο
ιστορικό του κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα
στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό
αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες
με τις υπαίθριες αγορές. Ελεύθερο χρόνο θα έχουμε στο πιο όμορφο σημείο
της παλαιάς πόλης, τη Μικρή Βενετία, με τα κανάλια, τις περίτεχνες γέφυρες,
τα αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Μην λησμονήσετε να φωτογραφηθείτε
με φόντο την Οικία Πφίστερ που κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και
αποτελεί δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Τελευταίος
μας προορισμός το Φράιμπουργκ, στον Μέλανα Δρυμο. Με την άφιξη θα
περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να δούμε τον εντυπωσιακό
Καθεδρικό Ναό της πόλης του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα ρωμανικού

και γοτθικού ρυθμού. Επίσης θα δούμε το ιστορικό Κάουφχαους του
16ο αιώνα που θυμίζει το γεγονός πως η πόλη στο παρελθόν υπήρξε
σημαντικό εμπορικό κέντρο. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί στην Πλατεία του
Δημαρχείου από το οποίο ξεκινά ένα μοναδικό σύμπλεγμα καναλιών
και στενών πλακόστρωτων οδών με παραδοσιακά εστιατόρια που
φημίζονται για τις τοπικές λιχουδιές από κυνήγι, αριστοκρατικά καφενεία
και μπυραρίες. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η ημέρα : ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ (περιήγηση
πόλης) (60 χλμ.) - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ (περιήγηση πόλης) (90χλμ.) –
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (135χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την μαγευτική Χαιδελβέργη. Στη διαδρομή
μας θα συναντήσουμε το εκπληκτικό Μπάντεν - Μπάντεν, φημισμένη
λουτρόπολη, γνωστή από τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Θα εχουμε την
ευκαιρία να επισκεφθούμε εξωτερικά τα λουτρά Καρακάλλα και θα
περπατήσουμε στη Λιχτεντάλερ Αλέ στις όχθες του ποταμού. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για τη Χαιδελβέργη.Περιήγηση στην παραμυθένια
πόλη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ, που κυλάει γαλήνια κάτω
από την Σκιά του επιβλητικού κάστρου. Στην περιήγησή μας στην πόλη
με το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Γερμανίας, στην Πλατεία Κommarkt,.
Στην Μarktplats, θα αντικρύσετε ένα χωριό από ξύλινα καπέλα και στην
πλατεία του Πανεπιστημίου σας περιμένει ένα carousel για να σας
ταξιδέψει στον χρόνο. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεση των εκδρομέων.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Στρασβούργο.
5η ημέρα : ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ (περιήγηση πόλης) –
ΖΥΡΙΧΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (230χλμ)
Πρωινό , επιβίβαση στο πούλμαν και άμεση αναχώρηση για την
Βασιλεία. Aφιξη στη πόλη που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ρήνου,
κοντά στα σύνορα Γαλλίας και Γερμανίας, και φιλοξενεί τα περισσότερα
μουσεία της χώρας. Η πόλη είναι επικεντρωμένη στον πολιτισμό. Είναι
ο τόπος διεξαγωγής της σημαντικότερης αγοραπωλησίας έργων τέχνης
του κόσμου κάθε Ιούνιο, ενώ φιλοξενεί επίσης τον υπέροχο καθεδρικό
ναό Μούνστερ, που έχει κτιστεί από κόκκινο ψαμμίτη και έχει οροφή με
πολύχρωμα κεραμίδια. Μετά την περιήγηση μας, κατευθυνόμαστε στο
αεροδρόμιο της Ζυρίχης για την πτήση της επιστροφής μας.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται
να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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5 ΗΜΕΡΕΣ

Βρετανικό Μουσείο ,
Κρουαζιέρα Τάμεση , Οξφόρδη
, Κάστρο Γουιντσορ

ΛΟΝΔΙΝΟ
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΊΝΟ - ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ &
ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΎ ΜΟΥΣΕΊΟΥ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Λονδίνο.
Άφιξη στο Λονδίνο και αμέσως θα αναχωρήσουμε για την ξενάγηση της
πόλης. Θα ξεκινήσουμε με τα σημαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου
περνώντας από το μνημείο του Αλβέρτου και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ, από
το φημισμένο Χάιντ Παρκ με τα ανάκτορα του Κένσινκτον, στη συνέχεια
από την Μαρμπλ Αρτς ( μαρμάρινη αψίδα ) το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο
στο Λονδίνο, όπως και από την πλατεία Τραφάλγκαρ, τον ομφαλό του
Λονδίνου, από όπου θα διακρίνουμε και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ
όπου και διαμένει η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Συνεχίζουμε την πανοραμική
ξενάγηση περνώντας από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου που
στεγάζει τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων και φιλοξενεί
το έμβλημα της πόλης το Μπιγκ Μπεν. Μετά από μια ολιγόλεπτη στάση
στον Πύργο του Λονδίνου θα συνεχίσουμε με το Σίτυ το μέρος όπου
χτυπάει η οικονομική καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου για να δούμε το
Χρηματιστήριο ,την Τράπεζα της Αγγλίας και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου
Παύλου, αριστούργημα του Κρίστοφερ Ρεν. Η ξενάγησή μας τελειώνει με
την επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Η Ελληνική πτέρυγα με τα περίφημα
Μάρμαρα του Παρθενώνα θα αποτελέσουν τον λόγο της επίσκεψης μας.
Μετά το τέλος της ξενάγησής μας θα αναχωρήσουμε για τα κεντρικά μας
ξενοδοχεία Holiday Inn Bloomsbury 4* www.hilondonbloomsburyhotel.
co.uk/ και τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΛΟΝΔΊΝΟ ΜΕ ΠΆΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΊΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΌΣ Γύρος )
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και έχετε όλη την ημέρα στη διάθεσή σας να
γνωρίσετε καλύτερα τα πάρκα του κεντρικού Λονδίνου, το Χάιντ Παρκ με τη
λίμνη Σέρπανταιν και τη χριστουγεννιάτικη «Winter Wonderland» (18/112/1) που θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους, τους κήπους του Κένζινκτον με
τα ομώνυμα ανάκτορα, το Ρίτζεντ Παρκ με το ζωολογικό του κήπο, το Σέιντ
Τζέιμς Παρκ με τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το Γκρην Παρκ που πάντα
προσφέρονται για μια πρωτότυπη βόλτα. Μπορείτε πάλι να διαθέσετε το
χρόνο σας σε επισκέψεις περίφημων Λονδρέζικων μουσείων όπως το
μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα από τα καλύτερα και φημισμένα του κόσμου
και να αφιερώσετε και λίγο χρόνο στο μουσείο εικαστικών τεχνών της
Βικτωρίας και Αλβέρτου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Εξίσου σημαντικό
θεωρείται και το μουσείο επιστημών που συναρπάζει κάθε μικρό και μεγάλο
επισκέπτη και βέβαια το περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της
Μαντάμ Τυσσό - το καλύτερο στο είδος του, «για να γνωρίσετε από κοντά»
μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτικής, της show biz και του
αθλητισμού. Πριν τη δύση μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο «μάτι»
του Λονδίνου ή το νεότευκτο κτίριο Σάρντ, το ψηλότερο στη δυτική Ευρώπη
με συνολικό ύψος τα 310μ. και έργο του καταξιωμένου ιταλού αρχιτέκτονα
Ρένζο Πιάνο και να απολαύσετε την καλύτερη θέα της πόλης μέχρι και 40χλμ.
απόσταση από τα 135 μέτρα ύψος της ρόδας και μέχρι 64χλμ. απόσταση
από τα 244 μέτρα ύψος του Shard. Το βράδυ γίνεται προαιρετικά (έξοδα
ατομικά) ο νυχτερινός γύρος της πόλης. Θα μπορέσουμε να απολαύσουμε
την πόλη, τα αξιοθέατα της και τις περίφημες γέφυρες του Τάμεση
φωταγωγημένα. Με αφετηρία την περίφημη πλατεία Πικαντίλι με το άγαλμα
του Έρωτα (γιος της Αφροδίτης) στο κέντρο της, ξεκινάμε τη βόλτα μας για
να γνωρίσουμε την πλατεία Λέστερ, το κέντρο της νυκτερινής διασκέδασης
του Λονδίνου. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το Σόχο και την κινέζικη συνοικία.
Τέλος θα επισκεφθούμε την πλατεία Κόβεν Γκάρντεν με τη Βασιλική Όπερα
του Λονδίνου και τους πλανόδιους μουσικούς και τα διάφορα θεάματα που
προσφέρουν οι μίμοι. Εκεί μπορούμε να δειπνήσουμε (εξ’ ιδίων) σε κάποιο
από τα πολυάριθμα εστιατόρια και παμπ της πλατείας. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΕΚΔΡΟΜΉ ΟΞΦΌΡΔΗ – ΣΤΡΆΤΦΟΡΝΤ ΑΠΌΝ ΈΙΒΟΝ
(ΓΟΥΊΛΙΑΜ ΣΑΊΞΠΗΡ) – BICESTER OUTLET VILLAGE(57+57)
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και αναχωρούμε για την ημερήσια εκδρομή
μας στην Αγγλική ενδοχώρα. Θα επισκεφθούμε δυο σημαντικές πνευματικές
πόλεις. Πρώτος σταθμός στην εκδρομή μας η περίφημη πανεπιστημιούπολη
της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα
από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους, που υψώνονται πάνω
από τα φημισμένα κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους, τετράγωνες
αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε μια
γραφική διαδρομή περνώντας από τα παραδοσιακά χωριά της περιοχής
Κότσγουολτς που θα μας οδηγήσει στην κωμόπολη του Στράτφορντ απόν
Έιβον, τη γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, ένας από τους μεγαλύτερους
θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές στο κόσμο. Προαιρετική επίσκεψη στο
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σπίτι που γεννήθηκε και έζησε ο Βάρδος του Στράτφορντ και ελεύθερος
χρόνος για γεύμα στις παραδοσιακές παμπ και στα multi-culti εστιατόρια
της γραφικής κωμόπολης. Στη συνέχεια θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο
για αγορές στο Bicester Outlet Village. Ένα μοναδικό χωριό με μια αγορά
που απαρτίζεται από 130 και περισσότερες μπουτίκ με τις πιο γνωστές
ευρωπαϊκές και διεθνείς φίρμες, σε τιμές που αγγίζουν μέχρι και 60%
έκπτωση. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΛΟΝΔΊΝΟ ΜΕ ΑΓΟΡΈΣ ΚΑΙ «ΑΓΟΡΈΣ» (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ
ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ ΤΆΜΕΣΗ – ΓΚΡΉΝΟΥΙΤΣ).
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και όλη η μέρα στη διάθεσή σας για να
χαρείτε την υπέροχη πόλη και τις όμορφες γωνιές της. Και όπως όλοι
γνωρίζουμε εκδρομή στο Λονδίνο δε νοείται χωρίς ψώνια και πόσο
μάλλον στις μεγαλύτερες εκπτώσεις του χρόνου που ξεκινούν επίσημα
στις 26/12. Η περίφημη Όξφορντ Στρητ με τα αμέτρητα πολυκαταστήματα
της όπως το Σέλφριντζις, η Μποντ Στρητ με τους γνωστούς οίκους
μόδας υψηλής ραπτικής και η Ρίτζεντ Στρητ με καταστήματα υψηλής
ποιότητας αποτελούν αγοραστικό πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών
του Λονδίνου. Επίσης δεν πρέπει να λησμονήσουμε το πολυκατάστημα
– αξιοθέατο Χάροντς στο Νάιτσμπριτζ. Εναλλακτικά προτείνουμε
μία βόλτα στις διάσημες αγορές του Λονδίνου όπως του Πορτομπέλο
Ρόουντ στην περιοχή του Νότινγκ Χίλ στο δυτικό Λονδίνο, την αγορά
Spitalfields και Camden στο ανατολικό Λονδίνο με καταστήματα και τους
δεκάδες πάγκους που εμπορεύονται αντίκες και άλλα είδη λαϊκής τέχνης
σε δεύτερο χέρι που μπορεί να σας φανούν ευκαιρίες αλλά και πολλά
καλλιτεχνικά δρώμενα. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε (έξοδα
ατομικά - 40 λίρες) στην προαιρετική κρουαζιέρα που οργανώνουμε με
τα ειδικά πλοιάρια, στον Τάμεση. Αν και δεν είναι το μεγαλύτερο ποτάμι
της Βρετανίας , ο Τάμεσης είναι το πιο διάσημο λόγω της σχέσης του
με το Λονδίνο και προσφέρει θαυμάσιες πανοραμικές όψεις της πόλης
και των αξιοθέατων. Στο τέλος της κρουαζιέρας μας θα επισκεφθούμε το
Γκρήνουιτς όπου θα θαυμάσουμε το Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο, το Εθνικό
Ναυτικό Μουσείο, το αρχοντικό Κουίνς Χάους και φυσικά το Γκρήνουιτς
Πάρκ με το παλιό Βασιλικό Αστεροσκοπείο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο
για μία βόλτα στην κλειστή αγορά της πόλης και γεύμα σε κάποια από
τις παραδοσιακές της παμπ και εστιατόρια. Χρησιμοποιώντας το DLR (
υπέργειο , ελαφρύ και αυτόματο τρένο των docklands ) θα επιστρέψουμε
στο ξενοδοχείο μας αφού πρώτα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο στον
κόσμο έργο αστικής ανάπτυξης, Κανάρι Γουάρφ , το «Μανχάταν του
Λονδίνου». Για τη βραδινή σας ψυχαγωγία προτείνουμε να κλείσετε θέση
σε μία από τις πολυάριθμες και φαντασμαγορικές θεατρικές παραστάσεις
- musical στη γνωστή θεατρική περιοχή του Λονδίνου. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΛΟΝΔΊΝΟ & ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΆΣΤΡΟ
ΓΟΥΊΝΤΣΟΡ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. (28χλμ)
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ελεύθερο πρωινό για μια τελευταία
βόλτα και ότι επισκέψεις δεν προλάβατε τις προηγούμενες μέρες.
Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την
πόλη του Γουίντσορ με τα θερινά Ανάκτορα της Βασιλικής Οικογένειας
( προαιρετική είσοδος στο κάστρο) όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
θαυμάσουμε την κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας απ’ τον καιρό του
Γουλιέλμου του Κατακτητή, έκτασης πέντε στρεμμάτων που ξετυλίγει
τα επιβλητικά τείχη του πάνω σε ένα λοφίσκο που περιτριγυρίζεται με
τάφρο. Θα επισκεφθείτε τα επίσημα διαμερίσματα και το κουκλόσπιτο
της Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι του Σέιντ Τζωρτζ αφιερωμένο
στον προστάτη άγιο του Τάγματος της Περικνημίδας. Μετά το τέλος της
περιήγησής θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε μια βόλτα
στα παραδοσιακά δρομάκια της όμορφης ομώνυμης πόλης Γουίντσορ.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Λονδίνου και πτήση επιστροφής για την
Ελλάδα με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

5 ΗΜΕΡΕΣ

Φλωρεντία, Πίζα, Λούκα,
Σιένα Ρώμη

ΡΩΜΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
(275χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ιταλίας
την «Αιώνια Πόλη», τη Ρώμη. Άφιξη και αναχώρηση για τη Σιένα. Έντεκα
δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο,
όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά
καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις
εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου,
ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την
Ιταλία.
Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην
Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και
της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO. Χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΡΩΜΗ ΚΑΣΤΕΛΙ ΡΟΜΑΝΙ – OUTLET - ΑΘΗΝΑ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Κασέλι Ρομάνι, με το
θερινό κάστρο «Castel Gandolfo», που βρίσκεται σε μικρή απόσταση
από την Ρώμης. Μια περιοχή εύφορη, ηφαιστειακή με πολλά μικρά
γραφικά χωριουδάκια, όπου παράγεται κρασί, γνωστά ως Castelli
Romani. Εδώ συναντούμε τις λίμνες, Νέμι και Αλμπάνι. Στη συνέχεια θα
μεταφερθούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα Outlet της Ρώμης για να κάνετε
τις αγορές σας. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε
στο αεροδρόμιο της Ρώμης για την πτήση της επιστροφής μας στην
Αθήνα.

2η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική ξενάγηση μας, θα
δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και
τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον
περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και
αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται
το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η
Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για
την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και
πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία,
και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της
Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli
και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν
Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΠΙΖΑ – ΛΟΥΚΑ - ΡΩΜΗ (275χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη της Πίζας με
τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό
του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των
Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο
Σάντο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα
του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό
κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το
θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Αργά το απόγευμα
άφιξη στη Ρώμη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΡΩΜΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ξενάγησή μας στην «Αιώνια Πόλη» θ’ αρχίσει με
το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του
κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό
των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε
στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο
αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης
Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη
φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια.
Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του
κόσμου που βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, η μεγαλύτερη εκκλησία
της χριστιανοσύνης. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Ρώμη – Αθήνα με την Aegean
Airlines/ Aliatalia. Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ( Hotel Raffaello Firenze, Hotel
Albani Rome). Πρωινό μπουφέ καθημερινά . Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. Τοπικός ξεναγός στην Φλωρεντία. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός
του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Φ.Π.Α. Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
.Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλάαναφέρονται στον
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Checkpoint 20€. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη
βραδιά ( 6€ Ρώμη, 4,5€ Φλωρεντία). Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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6 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΟΝΑΚΟ, ΝΙΚΑΙΑ, ΚΑΝΝΕΣ,
ΤΟΡΙΝΟ ΚΟΜΟ, ΣΤΡΕΣΑ,
ΜΙΛΑΝΟ

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΝΑΚΟ - ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ – ΜΙΛΑΝΟ
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ – MIΛΑΝΟ - ΜΟΝΑΚΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα
της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση γι α
το Πριγκιπάτο του Μονακό. Άφιξη και περιήγηση στο πιο πυκνοκατοικημένο
κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Θα δούμε
παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και
κατοικία της βασιλικής οικογένειας των Γκριμάνδι, από τον 13ο αιώνα
και τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας. Τέλος θα επισκεφθούμε
το Ωκεανογραφικό Μουσείο και διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος
εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε
περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ – ΕΖ (20χλμ. + 20χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Εζ, όπου θα
επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενη
επίσκεψη η κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρα που
θεωρείται ένας από τους παλαιότερους οικισμούς της Ευρώπης και πήρε
το όνομα της προς τιμή της θεάς Νίκης. Στην πανοραμική περιήγηση θα
διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο, Des Anglais που εκτείνεται κατά
μήκος της παραλίας και πήρε όνομά της από μια ομάδα Άγγλων τουριστών
που κατά τον 18ο συνήθιζαν να περνούν εδώ το χειμώνα, λόγω του ήπιου
κλίματος. Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco», θα περάσουμε
από την κεντρική πλατεία της πόλης την πλατεία Μασένα με το άγαλμα του
Ποσειδώνα, στη συνέχεια την πλατεία Γκαριμπάλντι και τέλος θα δούμε τον
Καθεδρικό Ναό της Νίκαιας αφιερωμένος στη Αγία Ρεπαράτη.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση
.

3η μέρα: ΜΟΝΑΚΟ – ΚΑΝΝΕΣ – ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕΒΑΝΣ (55χλμ. +
60χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη “βασίλισσα”
της Κυανής Ακτής τις Κάννες με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους
πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, και
τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από την εποχή της
Μπελ Εποκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Τέλος
κατευθυνόμαστε προς ένα από τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής,
το Σαν Πωλ ντε Βανς. Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα
υπέροχα παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο τιμής στο Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε
το ρόφημα σας στα ιστορικά του καφέ και επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ
με την πλούσια συλλογή έργων επιφανών καλλιτεχνών της μοντέρνας
τέχνης όπως ο Μιρό, ο Μπρακ και ο Σαγκάλ. Μη λησμονήσετε να
ανεβείτε στο γοτθικό καθεδρικό ναό του χωριού όπου φυλάσσεται η
Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πίνακας που αποδίδεται στον Τιντορέτο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.
4η μέρα : ΜΟΝΑΚΟ - ΤΟΡΙΝΟ – ΜΙΛΑΝΟ(268χλμ. + 140χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Τορίνο, μεγάλο καλλιτεχνικό
και βιομηχανικό κέντρο της Ιταλίας, το μικρό Παρίσι όπως το λένε οι
ντόπιοι, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μπαρόκ και Art Nouveau. Εδώ
γεννήθηκε η βιομηχανία της Fiat και ο διάσημος καφέ Lavazza. Στην
πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε την
Πλατεία Καστέλο που περιτριγυρίζεται από πανέμορφα κτήρια όπως
το Βασιλικό Παλάτι, το Παλάτι Madama που φιλοξενεί κατά καιρούς
διάφορες εκθέσεις και το Βασιλικό ανάκτορο Palazzina di cassia di
Stupinigi.
Χρόνος ελεύθερο. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Μιλάνο, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα : ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΜΟ – ΛΑΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ(50χλμ +85χλμ.
+85χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Αναχώρηση για το μαγευτικό Κόμο, το οποίο
είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο ξεχωριστές πόλεις της Βόρειας
Ιταλίας. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό του κέντρο και θα θαυμάσουμε
το καταπράσινο τοπίο που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης Κόμο.
Στη συνέχεια αναχώρηση για την λουλουδιασμένη Στρέζα, πάνω στη
λίμνη Λάκο Ματζόρε , την ωραιότερη λίμνη της Βόρειας Ιταλίας που τη
στολίζουν τα καταπράσινα νησιά Ιζολα Μπέλα & Ιζολα Πεσκατόρε.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
6η μέρα : ΜΙΛΑΝΟ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο .Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης
πρωτεύουσα της Λομβαρδίας . Θα δούμε το περίφημο καθεδρικό ναό
της πόλης, χτισμένο στα πρότυπα της γοτθικής αρχιτεκτονικής του 14ου
αιώνα, και θα περπατήσουμε στη γκαλέρια Βιττόριο Εμμανουέλε Β΄ με
τις πολυτελείς μπουτίκ και τα σικ εστιατόρια, αφιερωμένη στον πρώτο
βασιλιά της ομόσπονδης Ιταλίας. Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην
ξακουστή Σκάλα του Μιλάνο, ίσως το θέατρο με την καλύτερη ακουστική
στον κόσμο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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Άμστερνταμ, Μάρκεν,
Βόλενταμ, Βρυξέλλες, Μπρυζ,
Γάνδη, Ρότερνταμ, Χάγη

BENELUX
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Άμστερνταμ, μια από τις
ομορφότερες πόλεις στον κόσμο. Τα κανάλια, τα παγκοσμίου φήμης μουσεία
και τα ιστορικά αξιοθέατα καθιστούν το Άμστερνταμ μια από τις πιο ρομαντικές
και ενδιαφέρουσες πόλεις της Ευρώπης. Μετά από πτήση 3 ωρών περίπου
άφιξη και απ’ ευθείας πανοραμική ξενάγηση της πόλης με αφετηρία την
περίφημη Πλατεία Νταμ από τον 13ος αιώνα στην οποία δεσπόζει το Βασιλικό
Παλάτι, πρώην Δημαρχείο και δίπλα του η γοτθική Νέα Εκκλησία του 15ου
αιώνα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος να
κάνετε μια βόλτα στα κανάλια της πόλης, στην Βενετίας του Βορρά, όπως
λέγεται, χτισμένη σε πάνω από 90 νησιά που συνδέονται με πάνω από 1.500
γέφυρες. Διανυκτέρευση.

το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο
στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας, την πολύ
φωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των
Αρχόντων, τους Κήπους του Αρεντς, το Κολέγιο της Ευρώπης,
το πρώτο Χρηματιστήριο στον κόσμο και το ιστορικό κέντρο, ένα
μοναδικό στολίδι της πόλης. Αναχώρηση για την Γάνδη, την πόλη που
υπήρξε κατά τον μεσαίωνα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης,
με τα χαρακτηριστικά κτίσματα μεσαιωνικής και αναγεννησιακής
αρχιτεκτονικής, τα οποία αναπαλαιώθηκαν και συντηρούνται άψογα.
Στην περιήγηση μας θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη,
και το Κάστρο των Ιπποτών. Αργά το απόγευμα άφιξη στις Βρυξέλλες,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΜΑΡΚΕΝ & ΒΟΛΕΝΤΑΜ (40χλμ + 40 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στα γραφικά
ολλανδικά ψαροχώρια Μάρκεν και Βόλενταμ. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής,
θα επισκεφτούμε κι ένα τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «Η Μικρή
Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς
παρασκευάζουν τα περίφημα ολλανδικά τυριά και θα έχουμε την ευκαιρία να
δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο. Για το
ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε στο Ρέικσμουζεουμ
(Εθνικό Μουσείο), ή το Μουσείο Βαν Γκογκ, ή να κάνετε μια βόλτα στην Αγορά
του
Άλμπερτ Κάουπ, που είναι και η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά στην Ευρώπη.
Διανυκτέρευση.

5η μέρα : ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινή ξενάγηση στην αριστοκρατική πόλη,
έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα δούμε την πανέμορφη πλατεία
Γκραντ Πλατς με το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το κτίριο που στεγάζει
το Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησιακά κτίρια, αλλά και
το αγαλματίδιο του Μανεκέν Πις, που είναι το σύμβολο της πόλης ,το
Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτήρια της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος
το Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών. Επιστροφή
το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – XΑΓΗ – ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ – ΜΠΡΥΖ (262 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Χάγη, η διοικητική πρωτεύουσα
της Ολλανδίας, έδρα της κυβέρνησης και της βασιλικής οικογένειας αλλά και
διαφόρων θεσμών των Ο.Η.Ε. Θα δούμε το παλάτι, το ολλανδικό Κοινοβούλιο
και το ∆ιεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Επόμενη επίσκεψη το Ρότερνταμ,
το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Πανοραμική περιήγηση και χρόνος
ελεύθερος. Αναχώρηση για τη μεσαιωνική πόλη Μπρυζ, την πρωτεύουσα
και μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, μια από τις
ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης.
Άφιξη αργά το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
στη διάθεσή σας για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΒΑΤΕΡΛΩ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το ιστορικό πεδίο της μάχης
του Βατερλώ, που έγινε τον Ιούνιο του 1815. Εκεί ο Ναπολέων
έχασε τη μάχη από τις ενωμένες δυνάμεις των Άγγλων, Φλαμανδών
και Πρώσων, που έφτασαν την τελευταία στιγμή, ανατρέποντας
την έκβαση της μάχης που μέχρι εκείνη τη στιγμή έκλεινε υπέρ των
Γάλλων. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε τον ύψους 40 μέτρων Τύμβο
και το “Πανόραμα”, ένα κτίριο σε στυλ Ροτόντας, όπου εκτίθεται
ένας μοναδικός κυκλικός πίνακας του ζωγράφου Domulin, με την
αναπαράσταση της μάχης.Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο
των Βρυξελλών και πτήση επιστροφής.

4η μέρα : ΜΠΡΥΖ – ΓΑΝΔΗ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (106 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στα αξιοθέατα της Μπρυζ. Θα δούμε

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΜΌΣΧΑ - ΑΓΊΑ ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗ
1η ημέρα. Μόσχα. Πρώτη γνωριμία, βραδινή βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και αναχώρηση για τη Μόσχα με απευθείας
πτήση. Αμέσως μετά την άφιξη θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την πιο ιστορική Πρωτεύουσα
του Ρωσικού Κράτους και θα πάρουμε πληροφορίες για την ιστορία της. Θα δούμε μεταξύ άλλων τις
κεντρικές λεωφόρους με τα ιστορικά κτίρια διαφόρων εποχών, τους επιβλητικούς πύργους της εποχής
του Στάλιν (λεγόμενες Επτά Αδελφές) τις όμορφες πλατείες, τα πράσινα βουλεβάρτα και πάρκα, πολλά
μνημεία και αγάλματα αφιερωμένα σε γνωστές προσωπικότητες και ιστορικά γεγονότα και πάρα πολλά
άλλα. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
Το βράδυ θα έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε στην πανέμορφη Κόκκινη Πλατεία, την πλατεία
Μανέζναγια, την οδό Οχότνι Ριάντ και τη λεωφόρο Τβερσκάγια. Θα απολαύσουμε το φωταγωγημένο
ιστορικό κέντρο της πόλης που με τον ειδικό, «καλλιτεχνικό» φωτισμό αλλάζει όψη κάθε βράδυ μετά τη
δύση του ηλίου, συνοδευόμενοι πάντα από ελληνόφωνο εκπρόσωπο του πρακτορείου μας. Συνάντηση
την προκαθορισμένη ώρα με τον/την συνοδό και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
!Η βραδινή βόλτα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και σε άλλη ημέρα (εξαρτάται από την ώρα της άφιξης
όλου του γκρουπ στο ξενοδοχείο).
2η ημέρα. Μόσχα. Ξενάγηση της πόλης, Ναός του Σωτήρος Χριστού, Γέφυρα του Πατριάρχη,
Κόκκινη Πλατεία, ξενάγηση σε ένα από τα μουσεία: ή α) του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου
1941-1945» ή β) στο μουσείο «Πανόραμα του Μποροντινό του 1812», πεζόδρομος Στάρι Αρμπάτ.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Συνεχίζουμε με την ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της «Μόσχας
με τους Χρυσούς Τρούλους» για να δούμε, μεταξύ άλλων, τα κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του
Ιστορικού Μουσείου, το Μανέζ και τη Δούμα, το δημαρχείο της Μόσχας και το άγαλμα του πρίγκιπα Γιούρι
Ντολγκορούκι (ιδρυτή της πόλης) και τις κεντρικές πλατείες: Πούσκινσκαγια με το άγαλμα του Πούσκιν,
των θεάτρων με τα θέατρα Μπολσόι και Μάλι, την Λουμπγιάνσκαγια με το κτίριο της κρατικής ασφάλειας
(πρώην KGB) και την Σλαβιάνσκαγια με το άγαλμα αφιερωμένο στους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο.
Θα δούμε επίσης την οδό Βαρβάρκα με τις γραφικές εκκλησίες (από τις αρχαιότερες της Μόσχας),
το άγαλμα του Πρίγκιπα Βλαντίμιρ – του Βαπτιστή των Ρώσων, τους «Λόφους των Σπουργιτιών» με
το πανεπιστήμιο Λομονόσοβ και την πανοραμική θέα της Μόσχας (όπου θα κάνουμε και στάση), το
Ολυμπιακό στάδιο Λουζνική, το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι και πάρα πολλά άλλα. Θα επισκεφτούμε την
Κόκκινη Πλατεία (εδώ βρίσκονται ο παραμυθένιος ναός της Αγίας Σκέπης της Παναγίας, γνωστός σαν
ναός του Αγίου Βασιλείου, η εκκλησία της Παναγίας Καζάνσκαγια, το πασίγνωστο πολυκατάστημα
ΓΚΟΥΜ, το Μαυσωλείο του Λένιν και το κεντρικό κτίριο του Ιστορικού Μουσείου). Στη συνέχεια θα
έχουμε επίσκεψη στον Καθεδρικό Ναό ολόκληρης της Ρωσίας - τον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού.
Εδώ μπορούμε να περπατήσουμε τη «Γέφυρα του Πατριάρχη», και θα έχουμε ξενάγηση σε ένα από τα
δύο μουσεία:
ή α) στο περίφημο μουσείο του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 1941-1945», το οποίο είναι αφιερωμένο
στον πόλεμο που έλαβε χώρα μεταξύ της ναζιστικής Γερμανίας με τους συμμάχους της και της
Σοβιετικής Ένωσης στα πλαίσια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Μεταξύ όλων των εκθεμάτων ξεχωρίζουν
και επικεντρώνουν την προσοχή των επισκεπτών τα 6 διοράματα με τους τεράστιους πανοραμικούς
πίνακες που απεικονίζουν τις 6 σπουδαιότερες και σκληρότερες μάχες του πολέμου και οι 3 αίθουσες
που ονομάζονται της «Δόξας», των «Στρατηγών» και της «Μνήμης και Πένθους», με την τελευταία να
θεωρείται από πολλούς η πιο συμβολική όλου του συγκροτήματος,
ή β) στο παράρτημα του Ιστορικού Μουσείου «Πανόραμα του Μποροντινό του 1812», το οποίο είναι
αφιερωμένο στον «Πατριωτικό Πόλεμο» που έλαβε μέρος ανάμεσα στη Γαλλία του Ναπολέοντα και
τη Ρωσία του Αλέξανδρου του Α΄. Κεντρικό έκθεμα το διόραμα-πανόραμα με τον πίνακα του Φραντς
Ρουμπό 115μ μήκους και 15μ ύψους, με την αναπαράσταση της μάχης του ρωσικού στρατού υπό την
αρχηγία του στρατηγού Μιχαήλ Κουτούζοβ ενάντια στο γαλλικό στρατό υπό την αρχηγία του Ναπολέοντα
Α΄ Βοναπάρτη. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στον πεζόδρομο Στάρι Αρμπάτ - έναν από τους παλαιότερους
δρόμους της Μόσχας, ο οποίος εμφανίστηκε στο χάρτη της πόλης τον 15ο αιώνα, όπου θα έχουμε και
λίγο ελεύθερο χρόνο (περίπου 40 λεπτά) για να τον διαθέσουμε σύμφωνα με τις επιθυμίες μας… Κατά
καιρούς στην Αρμπάτ έχουν ζήσει ή την έχουν επισκεφτεί γνωστά ονόματα όπως: Πούσκιν, Ραχμάνινοβ,
Σκριάμπιν, Γκόγκολ, Τολστόι, Σαλτικόβ-Σεντρίν, Τσέχοβ, Μπλοκ. Εδώ βρίσκονται το άγαλμα του
Μπουλάτ Οκουντζάβα - γνωστού ποιητή και συνθέτη της Σοβιετικής εποχής και το ρομαντικό άγαλμα
του Αλέξανδρου Πούσκιν με την αγαπημένη του - την πανέμορφη Νατάλια Γκοντσαρόβα. Συνάντηση την
προκαθορισμένη ώρα με τον/την συνοδό.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το
δείπνο.
3η ημέρα. Μόσχα. Κρεμλίνο, Πλατεία των Ναών του Κρεμλίνου, «Παλάτι του Πατριάρχη»* του
Κρεμλίνου, ξενάγηση στο μουσείο «Παλάτι Πανοπλιών» - «Armoury» (Oruzheynaya Palata) τμήμα θησαυροφυλακίου, δώρο η ξενάγηση στο «Μουσείο Κοσμοναυτικής-Αστροναυτικής»,
Μοσχοβίτικο Μετρό.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με την Αρχοντική Μόσχα και αφήνουμε τις
υπέργειες ομορφιές της πόλης για να χρησιμοποιήσουμε το περίφημο και ίσως το ομορφότερο μετρό
του κόσμου. Θα επισκεφτούμε μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες ιστορικούς σταθμούς του διάσημου
Μοσχοβίτικου μετρό – αληθινά έργα τέχνης. Κάποιοι σταθμοί με τις τοιχογραφίες, τα αγάλματα, τα
βιτρό, τα μωσαϊκά και τα ψηφιδωτά τους μοιάζουν με υπόγεια μουσεία και εντυπωσιάζουν όλους τους
επισκέπτες. Ο συνολικός αριθμός των σταθμών πλέον ξεπερνά τους 200, ενώ πάνω από 9 εκατομμύρια
επιβάτες την ημέρα χρησιμοποιούν το μετρό. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας με το μετρό θα φτάσουμε
κοντά θα μεταβούμε κοντά στην πλατεία Μανέζναγια (εδώ βρίσκεται το άγαλμα του Στρατηγού Ζούκοβ),
θα περάσουμε από τον Κήπο του Αλέξανδρου (εδώ βρίσκεται το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με την
«Αιώνια Φλόγα») για να εισέλθουμε στο χώρο του Κρεμλίνου. Στη διάρκεια της ξενάγησης θα δούμε το
«Τσάρο-Κανόνι», την «Τσαρίνα-Καμπάνα», το πρώην Μέγαρο Συνεδριάσεων του Κ.Κ.Σ.Ε., τα κτίρια των
υπηρεσιών του Προέδρου της Ρωσίας, το Προεδρικό μέγαρο, το Κωδωνοστάσιο του Ιβάν, την Πλατεία
των Ναών του Κρεμλίνου με τις γραφικές εκκλησίες και τους ναούς-μουσεία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ,
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Ευαγγελισμού, της Κατάθεσης της Τιμίας Εσθήτος της Παναγίας (με
επίσκεψη σε κάποιον από αυτούς) και θα επισκεφτούμε το «Παλάτι Του Πατριάρχη»* (υπήρξε χώρος
κατοικίας των πρώτων Πατριαρχών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας). Ακολουθεί η ξενάγηση σε
ένα από τα πλουσιότερα μουσεία της χώρας, το μουσείο «Παλάτι Πανοπλιών-Armoury» του Κρεμλίνου
(τμήμα θησαυροφυλακίου). ΣΜετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιστροφή στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
4η ημέρα. ΜΌΣΧΑ.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ελεύθερη ημέρα στη Μόσχα. Δυνατότητα να αφιερώσουμε το χρόνο μας
σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Μαζί με τον ελληνόφωνο συνοδό να περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο
της Μόσχας, που τη περίοδο των εορτών μεταμορφώνεται σε ένα παραμυθένιο τοπίο. Δείπνο στο
ξενοδοχείο.
5η ημέρα. Μόσχα-Αγία Πετρούπολη. Πρώτη γνωριμία, βραδινή βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μετά το check out αποχαιρετούμε την πανέμορφη Μόσχα και φτάνουμε σε έναν
από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σε ένα από τα αεροδρόμια της πόλης για την μετάβαση μας
στην Αγία Πετρούπολη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το ημερήσιο εξπρές τραίνο θα απολαύσουμε
μια πανέμορφη διαδρομή με «γνήσια» απέραντα τοπία της Βορειοδυτικής ρωσικής επαρχίας με τα
παραδοσιακά χωριά της όπως το Βόλοτσεκ, το Τορζόκ και το Μπολογκόε. Στη διάρκεια της διαδρομής
προς το ξενοδοχείο θα κάνουμε την πρώτη γνωριμία μας με την πόλη, την οποία ίδρυσε ο Μέγας Πέτρος
πριν από τρεις αιώνες για να δώσει στην αυτοκρατορία του μια έξοδο προ τη Θάλασσα του Βορρά, και
θα πάρουμε τις πρώτες μας πληροφορίες για την ιστορία της. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
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δείπνο.
Το βράδυ θα έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε στη Λεωφόρο Νέβσκι, την Πλατεία Καλών Τεχνών,
στις προκυμαίες των καναλιών και των ποταμών. Θα απολαύσουμε τα φωταγωγημένα ιστορικά κτίρια
της πόλης, τα παλάτια, τους ναούς και τα μνημεία που έχουν διατηρηθεί από την εποχής των Τσάρων,
πάντα συνοδευόμενοι από εκπρόσωπο του πρακτορείου. Συνάντηση την προκαθορισμένη ώρα με τον/
την συνοδό και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η ημέρα. Αγία Πετρούπολη. Ξενάγηση της πόλης, Ναός-Μουσείο του «Σωτήρα στο Χυμένο Αίμα»
- της Αναστάσεως του Χριστού, Φρούριο και Ναός των Απόστολων Πέτρου και Παύλου, Μουσείο
Ερμιτάζ, δώρο Κρατικό Μουσείο της Πολιτικής Ιστορίας της Ρωσίας.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Τη γνωριμία μας με την πόλη του Αγίου Πέτρου θα τη συνεχίσουμε με την ξενάγηση
μας στα σημαντικότερα αξιοθέατά της. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Ναυαρχείο, το νησί Βασίλιεβσκι με το
«Βέλος» του μπροστά από τον ποταμό Νέβα στο πιο πλατύ σημείο του (εντός των ορίων της πόλης),
την πανέμορφη θέα του συμπλέγματος των κτιρίων του μουσείου Ερμιτάζ με το Χειμερινό Ανάκτορο,
θα δούμε την πανεπιστημιούπολη, τη λεωφόρο Νέβσκι, τα παλάτια και τις κατοικίες των πλουσίων και
των αριστοκρατών της Τσαρικής Ρωσίας όπως το Μαρμάρινο παλάτι, τα παλάτια των Στρόγκανοβ, των
Γιουσούποβ και των Σερεμέτιεβ, όπως επίσης τη λεωφόρο Μοσκόβσκι, την πλατεία της Νίκης με τον
οβελίσκο αφιερωμένο στην πολιορκία του Λένινγκραντ, τους ναούς της Παναγίας Καζάνσκαγια (Καθεδρικό
της πόλης), του Αγίου Ισαακίου και της Αναστάσεως, τα θέατρα Μαριίνσκι (πρώην Κίροφ), Αλεξανδρίνσκι
και Μιχάηλοβσκι, τις πλατείες του Ανακτόρου, του Αγίου Ισαακίου, των Καλών Τεχνών και της Συγκλήτου,
το Πεδίο Άρεως, τον Καλοκαιρινό Κήπο και πάρα πολλά άλλα. Ακολουθεί η επίσκεψή μας στο Φρούριο
των Πέτρου και Παύλου - πρώτο κτίσμα της πόλης και στο Ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον
οποίο βρίσκονται οι τάφοι της δεύτερης τσαρικής δυναστείας της Ρωσίας - των Ρομάνοβ. Συνεχίζουμε να
απολαμβάνουμε τις ομορφιές της ρομαντικής Αγίας Πετρούπολης και θα ξεναγηθούμε στο μοναδικό σε
ομορφιά Ναό του «Σωτήρα στο Χυμένο Αίμα» - της Αναστάσεως του Χριστού (1883-1907). Θεμελιώθηκε
κατ’ εντολή του Αυτοκράτορα Αλέξανδρου Γ΄ στο σημείο όπου είχε τραυματιστεί θανάσιμα ο πατέρας
του, Αλέξανδρος ‘Β΄. Ο ναός χτίστηκε ως ένα μνημείο αφιερωμένο στον Τσάρο-Μάρτυρα με κεφάλαια
(χρηματικά) που είχαν συγκεντρωθεί απ’ όλη τη Ρωσία. Η αρχιτεκτονική του ξεχωρίζει από την υπόλοιπη
της Αγίας Πετρούπολης, καθώς ο Ναός είναι κτισμένος σε «Ρωσικό Στυλ». Εξωτερικά ο ναός θυμίζει το
Ναό του Αγίου Βασιλείου (της Αγίας Σκέπης της Παναγίας) της Μόσχας, ενώ το εσωτερικό του αποτελεί
πραγματικό μουσείο ψηφιδωτών που καλύπτει μια έκταση επτά χιλιάδων εξήντα πέντε τετραγωνικών
μέτρων. Το μωσαϊκό δημιουργήθηκε στο εργαστήριο του Β.Α. Φρολόβ βάση σχεδίων άλλων 30 γνωστών
Ρώσων καλλιτεχνών και είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Ακολουθεί η ξενάγηση μας στο
Ερμιτάζ - τρίτο σε μέγεθος μουσείο στον κόσμο και πρώτο σε συλλογές, οι οποίες αριθμούν περισσότερα
από τρία εκατομμύρια εκθέματα που χρονολογούνται αρχίζοντας από την προϊστορική εποχή ως τις
ημέρες μας. Το μουσείο ιδρύθηκε από την Μεγάλη Αικατερίνη, αρχικά στεγάζονταν στις αίθουσες του
Χειμερινού Ανακτόρου και σήμερα αποτελείται από το ίδιο το ανάκτορο, το Παλιό, το Μικρό, το Νέο Ερμιτάζ
και το ομώνυμο θέατρο. Ανάμεσα από τις πανέμορφες αίθουσες των ανακτόρων με τη μοναδική και
ξεχωριστή διακόσμηση, μπορεί να δει κανείς και το πασίγνωστο ρολόι «παγώνι», φανταστικά ψηφιδωτά
και γνωστά έργα των Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Τιτσιάνο, Ραφαήλ, Μονέ, Ματίς, Ρέμπραντ, Ελ Γκρέκο και
άλλων καλλιτεχνών. Καθώς διανύουμε το έτος της 100ης επέτειού των μεγάλων επαναστάσεων της
χώρας (Φεβρουαριανή, Οκτωβριανή) θα έχουμε δώρο την επίσκεψη στο Κρατικό Μουσείο της Πολιτικής
Ιστορίας της Ρωσίας. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος
χρόνος έως το δείπνο.
7η ημέρα. Αγία Πετρούπολη. Τσάρσκογιε Σελό (Πούσκιν), παλάτι της Αικατερίνης Ά, Κεχριμπαρένιο
Δωμάτιο, νησί Κότλιν - Κρονστάνδη, Θαλάσσιος Καθεδρικός Ναός του Αγίου Νικολάου.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αφιερώνοντας την σημερινή ημέρα στην επίσκεψή μας στις θερινές κατοικίες των
τσάρων, θα μεταβούμε στο Πούσκιν ή αλλιώς Τσάρσκογιε Σελό, όπου θα ξεναγηθούμε στο Παλάτι της
Αικατερίνης - ένα από τα μεγαλύτερα και ίσως το πιο εντυπωσιακό και πλούσιο απ’ όσα βρίσκονται στα
περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης. Εδώ βρίσκεται και το περίφημο «Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο» (το οποίο
και θα επισκεφτούμε), γνωστό ως «όγδοο θαύμα του κόσμου». Η κεχριμπαρένια διακόσμηση τού έχει εξ’
ολοκλήρου ανακατασκευαστεί και θα εντυπωσιάσει τους πάντες (η τύχη της αυθεντικής αγνοείται από
το 1945). Το πάρκο του Τσάρσκογιε Σελό, ένα συγκρότημα από παλάτια, κήπους, τεχνητές και φυσικές
λίμνες με νησάκια, ήταν το αγαπημένο μέρος ξεκούρασης των Ρώσων Τσάρων. Συνεχίζουμε με την
επίσκεψή μας στο νησί Κότλιν, όπου θα επισκεφτούμε την Κρονστάνδη – μια πόλη με εξαιρετική ιστορική
και πολιτιστική κληρονομιά, που κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων αιώνων έχει διαδραματίσει έναν
σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ρωσίας. Μοναδική και η αξία της Κρονστάνδης, που ως ναυτικό φυλάκιο
χτίστηκε για να προστατεύσει τη νέα πρωτεύουσα – την Αγία Πετρούπολη. Η ιστορία της πόλης είναι
στενά συνδεδεμένη με τον Μέγα Πέτρο, τη δημιουργία και την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού της
Ρωσίας, τις μεγάλες εφευρέσεις και ανακαλύψεις των Ρώσων επιστημόνων και τα ηρωικά γεγονότα του
Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 1941-1945. Εδώ θα επισκεφτούμε τον, μοναδικό σε διακόσμηση, Ναυτικό
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου – τελευταίο και μεγαλύτερο από τους Καθεδρικούς Ναυτικούς Ναούς
της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιστροφή στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
8η και 9η ημέρα. Αγία Πετρούπολη.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ελεύθερες ημέρες στην Αγία Πετρούπολη. Δυνατότητα να αφιερώσουμε το χρόνο
μας σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Μαζί με τον ελληνόφωνο συνοδό να περπατήσουμε στο ιστορικό
κέντρο της πόλης, που τη περίοδο των εορτών μεταμορφώνεται σε ένα παραμυθένιο τοπίο. Δείπνο στο
ξενοδοχείο.
10η ημέρα. Αγία Πετρούπολη.
Πρωινό (ενδέχεται να είναι και σε πακέτο). Μετά το check out αποχαιρετούμε τη «Βόρεια Πρωτεύουσα»
της χώρας και κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής για
Θεσσαλονίκη μέσω Μόσχας.
Στο 8ήμερο πρόγραμμα 29/12-05/01 καταργούνται οι δύο ελεύθερες ημέρες στην Αγία Πετρούπολη από
το 10ήμερο πρόγραμμα.
Για τις αναχωρήσεις της Πρωτοχρονιάς: στις 31/12 συνάντηση την προκαθορισμένη ώρα στο
ξενοδοχείο με τον συνοδό και μετάβαση (με το μετρό) στην περιοχή των κεντρικών πλατειών
(πλατείας Μανέζναγια, πλατείας Πούσκινσκαγια, Κόκκινης Πλατείας), όπου κάθε χρόνο
συγκεντρώνονται χιλιάδες επισκέπτες της πόλης και μοσχοβίτες για τους εορτασμούς της
Πρωτοχρονιάς μετά από τους καθιερωμένους κτύπους της καμπάνας του Πύργου του Σωτήρος
του Κρεμλίνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο με τον συνοδό.
Προσοχή! Για τις αναχωρήσεις Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς-Θεοφανείων το τελικό πρόγραμμα
των ξεναγήσεων βγαίνει 1 εβδομάδα πριν από την αναχώρηση. Κάποια από τα αναγραφόμενα
μουσεία ενδέχεται να αντικατασταθούν με κάποια άλλα, καθώς λόγω της εορταστικής περιόδου
το πρόγραμμα της λειτουργίας των μουσείων ενδέχεται να τροποποιηθεί και αυτό μπορεί
να ανακοινωθεί επίσημα από το εκάστοτε μουσείο ακόμη και μόλις 1-2 ημέρες πριν από κάθε
τροποποίηση.
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως αναφέρονται
στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας. ΞεναγήσειςΠεριηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Φόροι
αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Check points (όπου απαιτείται και
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Το διαμάντι της Μεσογείου

6 ΗΜΕΡΕΣ

Λεμεσός, Λευκωσία , Όρος
Τρόοδος , Μονή Κύκκου,
Πάφος

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ (70χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο. Έλεγχος των εισιτηρίων και επιβίβαση στο
αεροπλάνο για την Κύπρο. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, επιβίβαση
στο πούλμαν και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας .Τακτοποίηση στα δωμάτια
και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.

Απόστολο Λουκά. Εκεί στο Θρονί της Παναγίας θα επισκεφτούμε τον
τάφο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 3ου του Πρώτου Προέδρου
της Κύπρου και θα καταλήξουμε στο πιο όμορφο και παραδοσιακό
χωριό Όμοδος . Χρόνος ελεύθερος. . Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
αργά το απόγευμα. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα : ΛΕΜΕΣΟΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ (85+85 χλμ)
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Κύπρου την
Λευκωσία. Πρώτος μας σταθμός ο Τύμβος της Μακεδονίτισσας Στρατιωτικό
κοιμητήριο και ηρώο κοντά στο μοναστήρι της Μακεδονίτισσας. Εδώ
βρίσκονται θαμμένοι αξιωματικοί και οπλίτες, που έπεσαν υπερασπιζόμενοι
την Κύπρο κατά την εισβολή των Τουρκικών στρατευμάτων το 1974.
Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στα Φυλακισμένα μνήματα χώρος των
Κεντρικών Φυλακών Λευκωσίας, στον οποίο είχαν τάφοι κατά τη διάρκεια
του Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59 οι εννιά απαγχονιθέντες από τους
Άγγλους. Στα δεξιά της εισόδου βρίσκονται οι τάφοι των ηρώων και στα
αριστερά τα κελιά των μελλοθάνατων και η αγχόνη στην οποία οι Άγγλοι
εκτέλεσαν τους εννιά ήρωες. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το
σπουδαιότερο και μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της Κύπρου, όπου ο
επισκέπτης μέσα από τις συλλογές του μουσείου μπορεί να παρακολουθήσει
την εξέλιξη του πολιτισμού της Κύπρου από την Νεολιθική εποχή μέχρι και
την πρωτοβυζαντινή περίοδο .Συνεχίζουμε με το μέγαρο της αρχιεπισκοπής.
Επίσκεψη στον ιερό ναό του Ιωάννη με τις θαυμαστές τοιχογραφίες.
Κατόπιν τα Ενετικά τείχη της παλιάς Λευκωσίας, την Λαϊκή Γειτονία και την
πράσινη γραμμή που διχοτομεί την Λευκωσία σε Ελληνικό και Τουρκικό
τομέα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και ψώνια Το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας , δείπνο , διανυκτέρευση !

4η μέρα : ΛΕΜΕΣΟΣ – ΠΑΦΟΣ – ΛΕΜΕΣΟΣ ( 68 + 68 χλμ)
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για μία ολοήμερη εκδρομή στη
όμορφη Πόλη της Πάφου. Διασχίζοντας τους απέραντους αμπελώνες
και πορτοκαλεώνες του Φασουρίου, φτάνουμε στον Πύργο τον
Ιπποτών στο Κολόσσι. Χτίστηκε αρχικά το 13ο αιώνα αλλά το κτήριο
που διατηρείτε μέχρι σήμερα χρονολογείτε στα μέσα του 15ου αιώνα.
Θα ξεναγηθούμε στο Κούριο όπου ήταν μια σημαντική αρχαία πόλη –
βασίλειο και είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές αρχαιολογικές περιοχές
της Κύπρου .Στην συνέχεια περνώντας από τις Αγγλικές βάσεις θα
σταματήσουμε για τις φωτογραφίες στην Πέτρα του Ρωμιού, όπου κατά
τη μυθολογία αναδύθηκε από τους αφρούς των κυμάτων, ή θεά της
ομορφιάς και του Έρωτα, η Αφροδίτη. Συνεχίζουμε την επίσκεψή μας
στη στήλη όπου ο Απόστολος Παύλος μαστιγώθηκε περνώντας από
την Αγία ΣΟΛΟΜΟΝΗ η οποία θεωρείται ως το παρεκκλήσι των επτά
Κοιμωμένων και το οποίο αποτελούσε προσκύνημα για κάθε Χριστιανό
του Μεσαίωνα. Θα επισκεφτούμε, την έπαυλη του Διονύσιου με τα
μοναδικά σε ομορφιά ψηφιδωτά. Θα καταλήξουμε στο πανέμορφο
λιμάνι της Πάφου με το υπέροχο φρούριο της. Χρόνος ελεύθερος.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα : ΛΕΜΕΣΟΣ – ΟΡΟΣ ΤΡΟΟΔΟΣ – ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ - ΛΕΜΕΣΟΣ
(70 + 70 χλμ)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για να ξεναγηθούμε στα ορεινά καταπράσινα
θέρετρα της Κύπρου. Θα σταματήσουμε στις χιλιοτραγουδισμένεςΠλάτρες,
γνωστές και από την ποίηση του Σεφέρη. Διασχίζοντας την οροσειρά
Τρόοδος, που είναι 1,750 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, θα
συνεχίσουμε στο γνωστότερο και πλουσιότερο μοναστήρι της Κύπρου την
Ιερά μόνη Kύκκου. Ιδρύθηκε το 1100 και αφιερώθηκε στην Παναγία. Στεγάζει
μια από τις τρεις σωζόμενες εικόνες της Παναγίας που απεικονίζονται στον

5η μέρα : 5η μέρα : ΛΕΜΕΣΟΣ (Ημέρα ελεύθερη )
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να την αξιοποιήσετε όπως
επιθυμείτε.
6η μέρα : ΛΕΜΕΣΟΣ – ΛΑΡΝΑΚΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό , προετοιμασία αποσκευών και επιβίβαση στα πούλμαν
όπου θα αναχωρήσουμε για την Λάρνακα για μια σύντομη στάση στην
εκκλησία του Αγ. Λαζάρου. Ο μεγαλοπρεπής ναός χτίστηκε από τον
αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ τον σοφό, τον 9ο αιώνα και αναστηλώθηκε
τον 17ο αιώνα. Η εκκλησία είναι ένα από τα ωραιότερα δείγματα της
Βυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο. Ο τάφος του βρίσκεται κάτω
από την Αγία Τράπεζα της εκκλησίας. Μετά τη επίσκεψη μας αναχώρηση
για το αεροδρόμιο της Λάρνακας και πτήση για Θεσσαλονίκη με τις
καλύτερες εντυπώσεις.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΔΩΡΟ ΤΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
ΔΏΡΟ ΞΕΝΆΓΗΣΗ
ΒΙΈΝΝΗΣ

4,5 ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

SPECIAL OFFER
Αναχώρηση
οδικώς – Επιστροφή
αεροπορικώς η το
αντίστροφο

SPECIAL OFFER
Αναχώρηση
οδικώς – Επιστροφή
αεροπορικώς η το
αντίστροφο

ΠΡΑΓΑ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ ΓΙΑ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (990 χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, και άμεση αναχώρηση για τη
Βουδαπεστη. Διέλευση συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το
βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
(630 χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, και άμεση αναχώρηση για το Βελιγράδι.
Διέλευση συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το απόγευμα στο
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (Ξενάγηση πόλης) – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ
ΔΟΥΝΑΒΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη που χωρίζεται από
το Δούναβη, στη Bούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των
Λεόντων, το πανέμορφο νησάκι της Mαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή
πλατεία των Hρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των
Ψαράδων, την Eκκλησία του Mατίας στη Bούδα και την περιοχή των
Παλατιών στην Πέστη. Θα τελειώσουμε την ξενάγηση με επίσκεψη
στο λόφο του Γκέλερτ, όπου θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Nίκης,
αφιερωμένο στους ήρωες του B΄Παγκόσμιου πόλεμου. Το απόγευμα
σας προτείνουμε προαιρετικά κρουαζιέρα στο Δούναβη, ώστε να
θαυμάσετε την πόλη από μια μοναδική οπτική γωνία.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΙΕΝΝΗ (614 χλμ.)
Πρωινό και σύντομη περιήγηση στο Βελιγράδι. Μεταξύ άλλων, θα δούμε
τα κατεστραμμένα ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων,
απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι
της κράτησαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, το κρατικό Θέατρο, το
Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και
το Σερβικό Πατριαρχείο και φυσικά τον μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό, το
Ναό του Αγίου Σάββα. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα : ΒΙΕΝΝΗ (243 χλμ.) (Ξενάγηση πόλης) - ΠΡΑΓΑ (330 χλμ.)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στη Βιέννη όπου μεταξύ άλλων θα
θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο
Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Στη συνέχεια θα δούμε
το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο
του Ρινγκ όπου θα θαυμάσουμε 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 Τάματος, τη
Φωτίφ Κίρχε. Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου
και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας.
Στη συνέχεια αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη αργά το απόγευμα και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ (243 χλμ.) (Ξενάγηση πόλης)
- ΠΡΑΓΑ (330 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και επίσκεψη στα θερινά
ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που
θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Στη συνέχεια θα δούμε το ανάκτορο
Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ
όπου θα θαυμάσουμε 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 Τάματος, τη
Φωτίφ Κίρχε. Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου
και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας.
Χρόνος ελεύθερος και στην συνέχεια αναχώρηση για την Πράγα.
Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ (Ξενάγηση πόλης) – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας από την Καστρούπολη και το
Κάστρο όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι
Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της
Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό
του Αγίου Νικολάου κ.α. Συνεχίζουμε την ξενάγηση της Παλιάς πόλης, για
να θαυμάσουμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το
μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν,
την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο
του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής. Θα τελειώσουμε
στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Στη
συνέχεια ελεύθεροι για περίπατο στο ιστορικό κέντρο. Προτείνουμε να
επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι όπου θα
ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ (Ξενάγηση πόλης) – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ
ΜΟΛΔΑΒΑ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας από την Καστρούπολη και το
Κάστρο όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι
Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή
της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου
Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Συνεχίζουμε την ξενάγηση της
Παλιάς πόλης, για να θαυμάσουμε την πλατεία της Παλιάς πόλης
(Staromestske namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό
ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο
της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την
πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη,
το Μέγαρο φιλαρμονικής. Θα τελειώσουμε στη πέτρινη γέφυρα του
Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Στη συνέχεια ελεύθεροι
για περίπατο στο ιστορικό κέντρο. Προτείνουμε να επιβιβαστούμε από
την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει
δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής
.
Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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6 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΩΡΟ ΤΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Βελιγράδι,Νόβισαντ,Κρουαζιέρα
Δούναβη, Κρουαζιέρα
Μολδάβα

SPECIAL OFFER
Αναχώρηση
οδικώς – Επιστροφή
αεροπορικώς η το
αντίστροφο

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (630
χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, και άμεση αναχώρηση για το Βελιγράδι. Διέλευση
συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το απόγευμα στο Βελιγράδι.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ξενάγηση πόλης) – ΝΟΒΙΣΑΝΤ (95 χλμ.) –
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (295 χλμ.)
Πρωινό και αμέσως ξενάγηση. Το 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 τα κατεστραμμένα ακόμη κτήρια 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 (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. Αυτή η φυλακή βρίσκεται στον πύργο του ΝΕΜΠΟΪΣΑ
(NEBOJSA) δίπλα στον ποταμό SAVA, όπου και πέταξαν τα κορμί του μετά την
δολοφονία του (το πτώμα του Ρήγα δεν βρέθηκε ποτέ για την ταφή του).Προς
τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη
θέση απέναντι από το πάρκο του ΚΑΛΕΜΕΓΚΝΤΑΝ, ονόμασαν δε τον δρόμο
σε οδό ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Ήταν ο οραματιστής της ένωσης των βαλκανικών
χωρών. Θα επισκεφτούμε το μεγάλο πάρκο καθώς και τον ζωολογικό κήπο
KALEMEGDAN(εκεί γυρίστηκε ένα μέρος της κινηματογραφικής ταινίας του
Κουστουριτσα ΑΝΤΕΡΓKΡΑΟΥΝΤ (UNDERGROUND) που βραβεύτηκε στο
φεστιβάλ των Καννών σαν η καλύτερη ταινία. Στη συνέχεια αναχώρηση για
Νόβισαντ. Άφιξη και σύντομη περιήγηση στην πανέμορφη πρωτεύουσα της
Βοϊβοντίνα. Έπειτα αναχωρούμε για τη Βουδαπέστη. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (Ξενάγηση πόλης) – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ
ΔΟΥΝΑΒΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη που χωρίζεται από το
Δούναβη, στη Bούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, το
πανέμορφο νησάκι της Mαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή πλατεία των Hρώων, τα
αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των Ψαράδων, την Eκκλησία του Mατίας
στη Bούδα και την περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. Θα τελειώσουμε
την ξενάγηση με επίσκεψη στο λόφο του Γκέλερτ, όπου θα θαυμάσουμε το
άγαλμα της Nίκης, αφιερωμένο στους ήρωες του B΄Παγκόσμιου πόλεμου. Το
απόγευμα σας προτείνουμε προαιρετικά κρουαζιέρα στο Δούναβη, ώστε να
θαυμάσετε την πόλη από μια μοναδική οπτική γωνία.
4η ημέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ (243 χλμ.) (Ξενάγηση πόλης) ΠΡΑΓΑ (330 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και επίσκεψη στα θερινά

ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που
θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Στη συνέχεια θα δούμε το ανάκτορο
Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ
όπου θα θαυμάσουμε 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 Τάματος, τη
Φωτίφ Κίρχε. Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου
και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας.
Χρόνος ελεύθερος και στην συνέχεια αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη
αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ (Ξενάγηση πόλης) – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ
ΜΟΛΔΑΒΑ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας από την Καστρούπολη και το
Κάστρο όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι
Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή
της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου
Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Συνεχίζουμε την ξενάγηση της
Παλιάς πόλης, για να θαυμάσουμε την πλατεία της Παλιάς πόλης
(Staromestske namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό
ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο
της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την
πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη,
το Μέγαρο φιλαρμονικής. Θα τελειώσουμε στη πέτρινη γέφυρα του
Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Στη συνέχεια ελεύθεροι
για περίπατο στο ιστορικό κέντρο. Προτείνουμε να επιβιβαστούμε από
την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει
δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα.
6η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα.
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας
(όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με
λεωφορείο πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/
επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΙΕΝΝΗ

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ ΓΙΑ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (990 χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, και άμεση αναχώρηση για τη Βουδαπεστη.
Διέλευση συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
(630 χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, και άμεση αναχώρηση για το Βελιγράδι.
Διέλευση συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το απόγευμα στο
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (Ξενάγηση πόλης) - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη που χωρίζεται από το
Δούναβη, στη Bούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων,
το πανέμορφο νησάκι της Mαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή πλατεία των
Hρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των Ψαράδων, την
Eκκλησία του Mατίας στη Bούδα και την περιοχή των Παλατιών στην
Πέστη. Θα τελειώσουμε την ξενάγηση με επίσκεψη στο λόφο του Γκέλερτ,
όπου θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Nίκης, αφιερωμένο στους ήρωες
του B΄Παγκόσμιου πόλεμου. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βιέννη.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΙΕΝΝΗ (614 χλμ.)
Πρωινό και σύντομη περιήγηση στο Βελιγράδι. Μεταξύ άλλων, θα δούμε
τα κατεστραμμένα ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων,
απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι
της κράτησαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, το κρατικό Θέατρο, το
Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και
το Σερβικό Πατριαρχείο και φυσικά τον μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό, το
Ναό του Αγίου Σάββα. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα : ΒΙΕΝΝΗ (Ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στη Βιέννη όπου μεταξύ άλλων θα
θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο
Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Στη συνέχεια θα δούμε
το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο
του Ρινγκ όπου θα θαυμάσουμε 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 Τάματος, τη
Φωτίφ Κίρχε. Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και
θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Tο
απόγευμα ελευθερο στη διάθεση των εκδρομέων.
4η ημέρα: BIENNH - ΛIMNEΣ ΣΑΛΤΣΓΚΑΜΕΡΚΟΥΤ - ΣAΛTΣMΠOYPΓK
(290+290 χλμ.)
Πρόγευμα και ημερήσια εκδρομή (προαιρετικά) στο αυτοκρατορικό
Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της οποίας
διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών του Salzkammergut,
θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ 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 Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το Aββαείο 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. Tο βράδυ επιστροφή στη Bιέννη.
5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Στην 4ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα του
προγράμματος.
Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα.

3η ημέρα : ΒΙΕΝΝΗ (Ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στη Βιέννη όπου μεταξύ άλλων θα
θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο
Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Στη συνέχεια θα δούμε
το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο
του Ρινγκ όπου θα θαυμάσουμε 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 Τάματος, τη
Φωτίφ Κίρχε. Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και
θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Tο
απόγευμα ελευθερο στη διάθεση των εκδρομέων.
4η ημέρα: BIENNH - ΛIMNEΣ ΣΑΛΤΣΓΚΑΜΕΡΚΟΥΤ - ΣAΛTΣMΠOYPΓK
(290+290 χλμ.)
Πρόγευμα και ημερήσια εκδρομή (προαιρετικά) στο αυτοκρατορικό
Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της οποίας
διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών του Salzkammergut,
θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ 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 Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το Aββαείο 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. Tο βράδυ επιστροφή στη Bιέννη.
5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Στην 4ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα του
προγράμματος.
Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (οδικώς630 χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, και άμεση αναχώρηση για το Βελιγράδι.
Διέλευση συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το απόγευμα στο
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

ΒΙΕΝΝΗ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ ΓΙΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ
(990 χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, τακτοποίηση αποσκευών και άμεση
αναχώρηση για το πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία της πόλης.

2η ημέρα:ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ–ΖΑΓΚΡΕΜΠ(393χλμ.)-ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ(143χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Ζάγκρεμπ. Στην περιήγησή μας θα δούμε
τον Καθεδρικό Ναό Γοτθικού ρυθμού του Αγίου Στεφάνου, ύστερα από
την αναστήλωση του μετά τον σεισμό του 1880, το παλάτι του επισκόπου,
δίπλα στο ναό. Συνεχίζοντας, θα φτάσουμε στην Πέτρινη Πύλη, στην
είσοδο της Άνω Πόλης, με την ζωγραφιά της Παναγίας, στο προεδρικό
παλάτι και το κοινοβούλιο. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Λουμπλιάνα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα : ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΓΚΡΑΤΣ (185 χλμ.) – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (278
χλμ.)
Πρωινό σύντομη περιήγηση του Ζάγκρεμπ και αναχώρηση για το
Γκρατς, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας. Η παλαιά πόλη
του Γκρατς είναι ένα από τα καλύτερα διατηρητέα κέντρα πόλεων στην
κεντρική Ευρώπη και το 1999 προστέθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα
της είναι η Χάουπτπλατς, η τριγωνική πλατεία στην καρδιά της Παλιάς
Πόλης, το Νέου αναγεννησιακού ρυθμού Δημαρχείο, ο Καθεδρικός Ναός,
το τοπικό Κοινοβούλιο Λάντχάουζ και το Μαυσωλείο του αυτοκράτορα
Φερδινάρδου του Β. Στη συνέχεια και μετά από μία θαυμάσια διαδρομή,
θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Mότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

3η ημέρα : ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ (ξενάγηση πόλης) – ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ
(60χλμ.) – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ (60χλμ.)
Πρόγευμα και περιήγηση στη πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του
ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την Αυστριακού τύπου
αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. θα δούμε το παλαιό Δημαρχείο και τον
Καθεδρικό Ναό που δεσπόζουν την πόλη. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
τη Λίμνη Μπλεντ που βρίσκεται στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων.
Θα επισκεφθούμε το φημισμένο κάστρο του Μπλέντ όπου από ψηλά θα
έχουμε μια πανοραμική και εντυπωσιακή εικόνα της λίμνης. Μπορείτε
επίσης προαιρετικά να κάνετε βαρκάδα με το πλοιάριο
μέσα στην
καταπράσινη λίμνη και να επισκεφθείτε την παλιά μπαρόκ εκκλησία που
βρίσκεται στο νησάκι. Επιστροφή στη Λουμπλιανά.

3η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (Ξενάγηση πόλης) – ΒΙΕΝΝΗ (290 χλμ.)
Πρωινό και στην συνέχεια ξενάγηση πόλης. 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 Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το Aββαείο 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. Το μεσημέρι αναχώρηση για την Βιέννη.
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα : ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΓΚΡΑΤΣ (194 χλμ.) – ΒΙΕΝΝΗ (195 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Γκρατς, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Αυστρίας. Η παλαιά πόλη του Γκρατς είναι ένα από τα καλύτερα
διατηρητέα κέντρα πόλεων στην κεντρική Ευρώπη. Τα σημαντικότερα
αξιοθέατα της είναι η Χάουπτπλατς, η τριγωνική πλατεία στην καρδιά
της Παλιάς Πόλης, το Νέου αναγεννησιακού ρυθμού Δημαρχείο, ο
Καθεδρικός Ναός, το τοπικό Κοινοβούλιο Λάντχάουζ και το Μαυσωλείο
του αυτοκράτορα Φερδινάρδου του Β. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη
Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό
κέντρο της πόλης.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (Ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε τα
θερινά ανάκτορα της Mαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν,
που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών. Θα δούμε το ανάκτορο
Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Pινγκ,
όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως
το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την
πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό
Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος,
τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του
Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα : ΒΙΕΝΝΗ (Ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στη Βιέννη όπου μεταξύ άλλων θα
θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο
Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Στη συνέχεια θα δούμε
το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο
του Ρινγκ όπου θα θαυμάσουμε 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 Τάματος, τη
Φωτίφ Κίρχε. Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και
θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Tο
απόγευμα ελευθερο στη διάθεση των εκδρομέων.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα.

6η ημέρα: BIENNH - ΛIMNEΣ ΣΑΛΤΣΓΚΑΜΕΡΚΟΥΤ - ΣAΛTΣMΠOYPΓK
(290+290 χλμ.)
Πρόγευμα και ημερήσια εκδρομή (προαιρετικά) στο αυτοκρατορικό
Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της οποίας
διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών του Salzkammergut,
θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ 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 Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το Aββαείο 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. Tο βράδυ επιστροφή στη Bιέννη.
7η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα.

ΔΩΡΟ ΤΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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4,5 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΩΡΟ ΤΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
ΔΩΡΟ Η
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ
ΒΙΕΝΝΗ

5 ΗΜΕΡΕΣ

SPECIAL OFFER
Αναχώρηση
οδικώς – Επιστροφή
αεροπορικώς η το
αντίστροφο

SPECIAL OFFER
Αναχώρηση
οδικώς – Επιστροφή
αεροπορικώς η το
αντίστροφο

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΔΩΡΟ ΤΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ ΓΙΑ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (990 χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, και άμεση αναχώρηση για τη Βουδαπεστη.
Διέλευση συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
(630 χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, και άμεση αναχώρηση για το Βελιγράδι.
Διέλευση συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το απόγευμα στο
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (Ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη που χωρίζεται από το
Δούναβη, στη Bούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων,
το πανέμορφο νησάκι της Mαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή πλατεία των
Hρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των Ψαράδων, την
Eκκλησία του Mατίας στη Bούδα και την περιοχή των Παλατιών στην
Πέστη. Θα τελειώσουμε την ξενάγηση με επίσκεψη στο λόφο του
Γκέλερτ, όπου θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Nίκης, αφιερωμένο στους
ήρωες του B΄Παγκόσμιου πόλεμου. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη
Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (Ξενάγηση πόλης) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΝΗ
ΒΟΛΤΑ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
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
εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό
Πατριαρχείο και φυσικά τον μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό, το Ναό του Αγίου
Σάββα. Επίσης, δε θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου
οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης
Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι
Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη θέση. απέναντι
από το πάρκο του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο σε οδό Ρήγα
Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Για
όσους επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική βραδινή έξοδο στο
Νυχτερινό Βελιγράδι και την μίνι Κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα και
Δούναβη. Στην πανοραμική μας ξενάγηση θα θαυμάσουμε φωτισμένα
τα βασικά αξιοθέατα της πόλης και βεβαίως το μοναδικό κάστρο αυτής.
Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι
κρουαζιέρα, όπου θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Η
κρουαζιέρα θα καταλήξει στο Ζεμουν (παλιά περιοχή του Βελιγραδίου),
όπου μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο Νέο Καζίνο της πόλης.
Όσοι δεν αισθάνονται τυχεροί μπορούν να περιπλανηθούν στα πολύ
καλά εστιατόρια και μπαρ της περιοχής αυτής.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
Αναχώρηση για τα Παραδουνάβια χωριά (Έστεργκομ, όπου βρίσκεται
ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων, Βίζεγκραντ και Αγ. Ανδρέας).
Επιστροφή το απόγευμα στην πόλη και επίσκεψη στο καταπράσινο
νησί της Μαργαρίτας. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα
με τσιγγάνικα βιολιά.
4η ημέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βιέννη , όπου στην ξενάγηση μας
μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας
Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των
Βερσαλλιών. Στη συνέχεια θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα
περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα θαυμάσουμε
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 Τάματος, τη Φωτίφ Κίρχε.
Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα
περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Tο
απόγευμα επιστροφή στη Βουδαπέστη.

3η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ ( 90 χλμ.)– ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (293
χλμ.)
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. Σύντομη περιήγηση και στη συνέχεια αναχώρηση για τη
Βουδαπέστη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Στην 4ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα του
προγράμματος.
Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα.

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (Ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη που χωρίζεται από το
Δούναβη, στη Bούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων,
το πανέμορφο νησάκι της Mαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή πλατεία των
Hρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των Ψαράδων, την
Eκκλησία του Mατίας στη Bούδα και την περιοχή των Παλατιών στην
Πέστη. Θα τελειώσουμε την ξενάγηση με επίσκεψη στο λόφο του Γκέλερτ,
όπου θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Nίκης, αφιερωμένο στους ήρωες
του B΄Παγκόσμιου πόλεμου. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βιέννη.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα.
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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7 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΩΡΟ ΤΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Ζάγκρεμπ, Τεργέστη,Λίμνη
Κόμο, Λίμνη Ματζόρε,
Λουγκάνο

SPECIAL OFFER
Αναχώρηση
οδικώς – Επιστροφή
αεροπορικώς η το
αντίστροφο

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΕΣ Β.ΙΤΑΛΙΑΣ- ΖΥΡΙΧΗ
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (630
χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, και άμεση αναχώρηση για το Βελιγράδι. Διέλευση
συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το απόγευμα στο Βελιγράδι.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα : ΖΥΡΙΧΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής.
Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα.

2η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΖΑΓΚΡΕΜΠ (393 χλμ.) - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ (143 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Ζάγκρεμπ την Πρωτεύουσα της Κροατίας.
Στην περιήγησή μας θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό Γοτθικού ρυθμού του Αγίου
Στεφάνου – σύμβολο της πόλης, ύστερα από την αναστήλωση του μετά τον
σεισμό του 1880, το παλάτι του επισκόπου, δίπλα στο ναό. Συνεχίζοντας, θα
φτάσουμε στην Πέτρινη Πύλη, στην είσοδο της Άνω Πόλης, με την ζωγραφιά
της Παναγίας, στο προεδρικό παλάτι και το κοινοβούλιο. Στη συνέχεια
αναχώρηση για τη Λουμπλιάνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα : ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΤΕΡΓΕΣΤΗ (95 χλμ.) – ΒΕΝΕΤΙΑ (160 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Τεργέστη, όπου Θα ξεναγηθούμε σε κάποια
από τα αξιοθέατα της πανέμορφης αυτής πόλης. Επίσκεψη στην Ελληνική
εκκλησία της Τεργέστης, τον Άγιο Νικόλαο, όπου είναι το σημείο που συνέλαβαν
το Ρήγα Φεραίο και τους συντρόφους του, στις 1 Δεκεμβρίου 1797. Θα
περιηγηθούμε στην Piazza Unità D´italia, μία από τις μεγαλύτερες και σίγουρα
ομορφότερες πλατείες με θέα προς τη θάλασσα στην Ευρώπη, και μάλιστα
στην καρδιά της πόλης. Επόμενη επίσκεψη μας ο Καθεδρικός Ναός Τεργέστης
(Cattedrale Di San Giusto), που ανοικοδομήθηκε τον 6ο αιώνα προς τιμήν
του πολιούχου της Τεργέστης, San Giusto. Δίπλα στην εκκλησία βρίσκεται το
καμπαναριό, το οποίο χτίστηκε το 14ο αιώνα. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη
Βενετία. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.
4η ημέρα : ΒΕΝΕΤΙΑ (ξενάγηση πόλης) – ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ (311 χλμ.)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε για να 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
από την οποία περνούσαν οι κατάδικοι για να πάνε προς τις φυλακές, ο Πύργος
του Ρολογιού που δείχνει την ώρα σε Ρωμαϊκά ψηφία, τις φάσεις του φεγγαριού
& τα ζώδια, η Βασιλική του Αγ. Μάρκου όπου φημίζεται για την εκπληκτικής
ομορφιάς Αγία Τράπεζα η οποία είναι καλυμμένη με πολυάριθμες πολύτιμες
πέτρες & χρυσά ανάγλυφα καθώς και η πλατεία με το Παλάτι των Δόγηδων
όπου στεγάζονται έργα Ιταλών ζωγράφων, σίγουρα θα σας ενθουσιάσουν
σεργιανίζοντας ανάμεσα στα κανάλια της. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη
Λίμνη Κόμο. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.
5η ημέρα : ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ – ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΟΡΕ (88χλμ.) – ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ
(88χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Κόμο που βρίσκεται στις όχθες τις
λίμνης του Κόμο, όπου θα περιηγηθούμε στην πανέμορφη λίμνη. Στη συνέχεια
αναχωρούμε γα το κομψό θέρετρο Στρέζα στη Λάγκο Ματζόρε (Μεγαλύτερη
Λίμνη), όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα στο
νησάκι Ίζολα Μπέλα, με το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής
οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων).
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
6η ημέρα : ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ (35 χλμ.) – ΖΥΡΙΧΗ (195 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την ελβετική πόλη Λουγκάνο, πρωτεύουσα του
ιταλόφωνου καντονιού Τιτσίνο, χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης.
Πανοραμική περιήγηση και χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια αναχώρηση για
τη Ζυρίχη. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη και σύντομη περιήγηση. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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5 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΩΡΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
Βιέννη, Παραδουνάβια χωριά

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 04:30 για τα σύνορα. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή περνώντας από Σκόπια και Βελιγράδι
φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του
Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/ση.
2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση πόλης)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο
της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη
λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες
σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη
Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την
εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το
λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης,
θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος
θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας. Χρόνος
ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να
ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την πιο ρομαντική κρουαζιέρα στον
Δούναβη.

γενέτειρα του Καρλομάγνου. Έπειτα θα κάνουμε στάση στην πρώτη
πρωτεύουσα τον Ούγγρων το Έστεργκομ, για να επισκευθούμε τον
τεράστιο καθεδρικό ναό όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των
Ούγγρων και την πινακοθήκη. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο
μας. Απόψε μπορείτε προαιρετικά να πάρετε μια γεύση από την
τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγγάνικα βιολιά
πίνοντας «αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.
5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (945χλμ.)
Μετά το πρωϊνό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας τα
σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό,
φθάνουμε στην πόλη μας. με τις καλύτερες εντυπώσεις

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ (
243χλμ.) – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
( 243χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Βιέννης. Θα θαυμάσουμε το
ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην
περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε
το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης
και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους
Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε
το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της
Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά
με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη.
Το απόγευμα επιστροφή στην Βουδαπέστη.
4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΧΩΡΙΑ ( ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ –
ΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ- ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) (210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια χώρια
της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα επισκευθούμε
το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος πολλών φημισμένων καλλιτεχνών.
Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό και συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ,

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία. Διαμονή σε
ξενοδοχείο της επιλογή σας. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. Περιηγήσεις
- ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του
γραφείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / επαγγελματικής ευθύνης .
Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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4,5 ΗΜΕΡΕΣ

4,5 ΗΜΕΡΕΣ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (650 χλμ)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας. Διέλευση από σύνορα
Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων, και συνεχίζουμε για Λόβετς, Ρούσε,
άφιξη το βράδυ στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (630 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για το
Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε το
μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, όπου θα βρείτε πολλά και
όμορφα καταστήματα για πιθανές σας αγορές.

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

2η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (Ξενάγηση πόλης) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΝΗ
ΒΟΛΤΑ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
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
εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό
Πατριαρχείο και φυσικά τον μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό, το Ναό του Αγίου
Σάββα. Επίσης, δε θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου
οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης
Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι
Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη θέση. απέναντι
από το πάρκο του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο σε οδό Ρήγα
Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Για
όσους επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική βραδινή έξοδο στο
Νυχτερινό Βελιγράδι και την μίνι Κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα και
Δούναβη. Στην πανοραμική μας ξενάγηση θα θαυμάσουμε φωτισμένα
τα βασικά αξιοθέατα της πόλης και βεβαίως το μοναδικό κάστρο αυτής.
Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι
κρουαζιέρα, όπου θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Η
κρουαζιέρα θα καταλήξει στο Ζεμουν (παλιά περιοχή του Βελιγραδίου),
όπου μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο Νέο Καζίνο της πόλης.
Όσοι δεν αισθάνονται τυχεροί μπορούν να περιπλανηθούν στα πολύ
καλά εστιατόρια και μπαρ της περιοχής αυτής.

3η ημέρα : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ –ΣΙΝΑΙΑ (140χλμ.) – ΜΠΡΑΣΟΦ (45 χλμ.)
- ΚΑΣΤΡΟ ΚΟΜΗ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (30 χλμ.) – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ( 185 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Διασχίζοντας την
Κοιλάδα Πράχωβα, συναντάμε τη Σινάια, φημισμένο κέντρο θερινών
και χειμερινών σπορ. Στολίδι της πόλης το μοναστήρι της περιοχής,
κτισμένο το 1685. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη πόλη Μπρασόφ
(ιδρύθηκε το 1211 από Τεύτονες Ιππότες). Θα έχουμε την ευκαιρία να
δούμε την Ορθόδοξη 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. Προαιρετική διασκέδαση σε τοπικό εστιατόριο.

3η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ (95 χλμ.) - ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ (
25 χλμ.) - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (110 χλμ.)
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 Κρουσεντολ (16ος αιών.) στη
Φρούσκα Γκόρα και το Σρέμσκι Καρλόβτσι (Sremski Karlovci). Περιήγηση
στην πόλη και μετά χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ‘’ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ’’
Πρωινό και 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 επισκεφτούμε ένα
από τα πολλά μουσεία της πόλης, να περιηγηθούμε στους πεζόδρομους
του κέντρου, να ανακαλύψουμε κρυφές γωνιές και υπέροχα πάρκα,
όπως το πάρκο Τσισμιτζίου που μπορούμε να κάνουμε βαρκάδα σε ένα
ειδυλλιακό τοπίο, να πιούμε μπύρα στο φημισμένο Κάρουκου Μπέρε
ή απλά να κάνουμε συμφέρουσες αγορές επιλέγοντας από τα πολλά
επώνυμα καταστήματα της πόλης.

4η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ (180 χλμ.)
– ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (180 χλμ.)
Πρωινό και για όσους το επιθυυμούν προαιρετικά αναχώρηση για την
πόλη του Κλάντοβο στην Ανατολική Σερβία, κοντά στα σύνορα με τη
Ρουμανία, εκεί που βρίσκονται και οι «Σιδηρές Πύλες» του Δούναβη,
μια σειρά φαράγγια μήκους 134 χλμ. ανάμεσα στα Καρπάθια και την
οροσειρά του Αίμου, όπου είναι και το στενότερο αλλά και βαθύτερο
σημείο του ποταμού. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΣΟΦΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (650 χλμ.)
Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε
για σύνορα Προμαχώνα, άφιξη νωρίς το βράδυ στην πόλη μας.
Στην 4ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα.

5Η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (630χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη . Μετά τις απαραίτητες
στάσεις στη διαδρομή , άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.
Στην 4ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα.
Υπάρχει δυνατότητα και για Βελιγράδι 4 ημέρες/2 νύχτες με βραδινή
αναχώρηση και άφιξη το επόμενο πρωί στο Βελιγράδι.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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3,4 ΗΜΕΡΕΣ

4,5 ΗΜΕΡΕΣ

ΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ
1η ημέρα:ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ (ΜΠΊΤΟΛΑ) – ΟΧΡΊΔΑ
(220ΧΛΜ +68 ΧΛΜ)Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και
αναχώρηση για την Οχρίδα με ενδιάμεση στάση στα σύνορα και στο
κατάστημα των DUTY FREE. Φθάνουμε στην Μπίτολα.Όντας έδρα
του ομώνυμου δήμου, βρίθει αξιόλογων πολιτιστικών μνημείων Αφού
θαυμάσουμε τα μνημεία αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας στην Οχρίδα,
την «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», όπως χαρακτηρίζεται λόγω της
μεγάλης θρησκευτικής σημασίας της στην εξάπλωση της Χριστιανοσύνης,
με τις 365 εκκλησίες, μια για κάθε ημέρα του χρόνου. Τακτοποίηση. Δείπνο.
2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ - ΌΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μουσείο Νερού, την
προϊστορική
πόλη στο νερό, ή όπως είναι γνωστός «Ο κόλπος των οστών». Θα
θαυμάσουμε ένα Πλωτό Μουσείο, μοναδικό στο είδος του, στο οποίο
στήθηκε ένας προϊστορικός οικισμός σε 8.500 τ.μ., αυθεντικό αντίγραφο
των κατοικιών 1200- 700 π.Χ. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το
Βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Ναούμ (όπου και η Εκκλησία των Αγίων
Αρχαγγέλων), στη νότια πλευρά της λίμνης, με τα δεκάδες παγώνια να
κυκλοφορούν ελεύθερα στους κήπους του. Κτισμένο τον 10ο αιώνα, όταν
όλη η περιοχή ήταν έδρα της Ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής, διαθέτει
εκπληκτικές τοιχογραφίες. Από το μοναστήρι του Οσίου Ναούμ ξεκίνησαν
ο Έλληνες μοναχοί Κύριλλος και ο Μεθόδιος, να διδάξουν στους Σλάβους
την αλφάβητο (Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην
παλιά πόλη και περνώντας από την κύρια είσοδο (Gorna Porta) θα δούμε
τις Βυζαντινές εκκλησίες (Αγ. Σοφία, Αγ. Νικόλαος) κάτω από το κάστρο
του Τσάρου Σαμουήλ και τα μικρομάγαζα με τα είδη κεραμικής και λαϊκής
τέχνης. Σ’ αυτόν τον δρόμο, κάτω από το Μουσείο, υπάρχει και το Εθνικό
εργαστήριο χειροποίητου χαρτιού, πάπυρου, ένα από τα επτά εργαστήρια
σε παγκόσμια κλίμακα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η ημέρα: ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΠΙΓΚΟΡΣΚΙ - ΜΑΥΡΟΒΟ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για μια διαδρομή κατά μήκος του ποταμού
Ντριμ, μέσα από το φαράγγι της Ράντιτσα (38χλμ.), το μεγαλύτερο βατό
φαράγγι της Ευρώπης. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας, φθάνουμε στο
ιστορικό Μοναστήρι Μπιγκόρσκι, το οποίο βρίσκεται κολλημένο σε
απότομο βράχο. Θα καταλήξουμε στην λίμνη του Μαύροβο (Μαύρος
Αγρός), ένα χωριό και τουριστικό θέρετρο στην ορεινή περιοχή της ΒΔ
ΠΓΔΜ. Είναι τουριστικός προορισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,
εξαιτίας του χιονοδρομικού κέντρου Ζάρε Λαζαρέφσκι, του εθνικού
πάρκου και της τεχνητής λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος. Δείπνο, διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ & ΣΤΡΟΥΓΚΑ ( 14χλμ + 330 χλμ)
Μετά το πρωινό, σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στην κεντρική
πρωταγωνίστρια της περιοχής, την ομώνυμη λίμνη. Είναι η πιο βαθιά
λίμνη των Βαλκανίων και προστατευμένος υδροβιότοπος, μήκους 32 χλμ.
Πρόκειται για μια φυσική, τεκτονική λίμνη που ανήκει στις παλαιότερες
λίμνες του κόσμου, με ηλικία τριών εκατομμυρίων ετών. Η παλιά
πόλη της Οχρίδας με το φρούριο του Σαμουήλ να προεξέχει στα 800
μ. πάνω από την επιφάνεια νερών εκτείνεται στη βόρεια όχθη της. Τα
δύο τρίτα της επιφάνειάς της ανήκει στην ΠΓΔΜ και το ένα τρίτο στην
Αλβανία, αποτελώντας το φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο κρατών.
Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Στη συνέχεια, μεταφορά για βόλτα στην
πόλη της Στρούγκας στον πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού. Αφού
ολοκληρώσουμε τα τελευταία μας ψώνια, παίρνουμε τον δρόμο της
επιστροφής για την πόλη μας.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330χλμ)
Στις 07.30 αναχώρηση για σύνορα Προμαχώνα. Κάνοντας μία
σύντομη στάση στα αφορολόγητα συνεχίζουμε για το ιστορικό
μοναστήρι της Ρίλλα, που είναι το πιο επιβλητικό και αρχιτεκτονικό
μνημείο του 10ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια
της μονής, η εσωτερική επίπλωση, η διακόσμηση και το παλιό
μαγειρείο. Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά και πολιτιστικά
μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο Χρέλια, το ξυλόγλυπτο
τέμπλο στο παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, παλιές
εικόνες και τα 20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για Σόφια. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.
2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (50χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το όρος ΒΙΤΟΣΑ και το χιονοδρομικό
κέντρο, το οποίο βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Σόφια
και σε υψόμετρο 1800 μ., όπου θα ανέβουμε με τελεφερίκ για
να απολαύσουμε τη φαντασμαγορική θέα της ΣΟΦΙΑΣ και το
πιθανόν χιονισμένο τοπίο. Το όρος Βίτοσα ανακηρύχθηκε για
πρώτη φορά εθνικός δρυμός το 1934 και αποτελεί το παλαιότερο
των Βαλκανίων, διαθέτει εξαιρετικά χιονοδρομικά κέντρα και είναι
αγαπημένος προορισμός για σκιέρ, ορειβάτες και πεζοπόρους.
Στη συνέχεια επιστροφή στη Σόφια για την περιήγηση πόλης.
Θα δούμε τη Βουλή, τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγ. Κυριακής, τα
Ρωμαϊκά μνημεία, το περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκι και την
Πανεπιστημιούπολη. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διαν/ση.
3η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που είναι
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα επισκεφθούμε την
παλιά πόλη, το Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι
του Λαμαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του
Ρολογιού, το Ιμαρέτ τζαμί, την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου και
Ελένης και το Ρωμαϊκό θέατρο. Επιστροφή στη Σόφια. Διαν/ση.
4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης. Στη
συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, κάνοντας μια
στάση στο Σαντάνσκι. Άφιξη, αργά το απόγευμα στην πόλη μας
με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Στην 3ήμερη εκδρομή η εκδρομή στη Φιλιππούπολη
πραγματοποιείται την 2η ημέρα και η ξενάγηση στη Σόφια
την τελευταία ημέρα του προγράμματος.

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

43

ΜΠΑΝΣΚΟ
ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Η παραδοσιακή ατμόσφαιρα του χωριού με τα γραφικά
δρομάκια και ταβερνάκια («mehana» στα βουλγάρικα) με
τοπικά φαγητά, κρασιά και ζωντανή μουσική συνδυάζεται με τα
πολυτελή ξενοδοχεία, το παγοδρόμιο και το εμπορικό κέντρο
στους πρόποδες του χιονοδρομικού. Στο παρελθόν χτίστηκαν
εδώ σπίτια διώροφα, παρόμοια με πύργους, με ψηλούς τοίχους,
μεγάλα πρόστεγα (γείσα) και ενισχυμένες πύλες.
Η πόλη βρίσκεται κάτω από την ψηλότερη και ωραιότερη κορυφή
του βουνού. Το όμορφο περιβάλλον της πόλης, σε συνδυασμό
με την αρχιτεκτονική της Βουλγαρικής Εθνικής Αναγέννησης
το κάνουν πολύ δημοφιλές στον έξω κόσμο. Στο Μουσείο της
πόλης θα βρείτε ένα αμάλγαμα της αρχαίας και της σύγχρονης
ιστορίας.Τα τρία παλαιότερα από τα 41 παραδοσιακά αρχοντικά
της πόλης χτίστηκαν τον 19ο αιώνα και φέρουν τα ονόματα
των ιδιοκτητών τους, όπως τα αρχοντικά της Μακεδονίας,
τα Χατζηβάλχοβατα, Χατζηρούσκοβα και Βελίνοβα. Έχουν
υπόγεια και πολεμίστρες και τα εσωτερικά τους είναι πλούσια
διακοσμημένα με τοιχογραφίες. Τα αρχοντικά της Σιάτιστας, της
Καστοριάς και της Κοζάνης είναι περίπου ίδιας κατασκευής.
Το άλλο αρχιτεκτονικό αριστούργημα της πόλης είναι ο ιερός
ναός της Αγίας Τριάδας, χτισμένος το 1855. Το Μπάνσκο έχει
πληθυσμό 9.500 κατοίκους. Βρίσκεται 162 χλμ. νότια της Σόφιας,
57 χλμ. νοτιοανατολικά του Μπλαγκόεβγραντ και μόλις 210 χλμ
από τη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Glazne, στο
βορειοανατολικό τμήμα των προπόδων του βουνού Πίριν. Το
όνομα “Bansko” έχει άμεση σχέση με την αρχαία βουλγαρική
λέξη “ban” που σημαίνει κύριος αφέντης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη. Διέλευση συνόρων
Προμαχώνα, στάση στο ελληνικό κατάστημα Travelvalue και
συνεχίζουμε. Άφιξη στο Μπάνσκο, μεταφορά στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας
για να χαλαρώσετε και να χρησιμοποιήσετε τις εγκαταστάσεις
των ξενοδοχείων. Οι επόμενες μέρες είναι στη διάθεσή σας για
να κάνετε σκι, snowbord κ.λπ. και μετά μπορείτε να χαλαρώσετε
σε spa, σάουνες, μασάζ, αίθουσες γυμναστικής, πισίνες, και
το βράδυ να συνεχίσετε στα μπαρ, καφετέριες, ντίσκο και τις
πολλές γραφικές ταβέρνες με τοπικά φαγητά, κρασιά και ζωντανή
μουσική. Την τελευταία μέρα μετά το πρωινό ελεύθερος χρόνος.
Το μεσημέρι αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη.
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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8 ΗΜΕΡΕΣ

Πάντοβα, Βενετία, Μοντεκατίνι
Τέρμε, Φλωρεντία, Σιένα, Ρώμη

BELLA ITALIA
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – AΝΚΟΝΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα .
Διανυκτέρευση εν πλω.

καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά
του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία
των Μεδίκων. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Δείπνο και Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ (338χλμ)
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την
Πάντοβα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη
διάθεση σας. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ ( 230χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα δρόμοι
οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου
δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά
καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά,
3η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ – ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ (35 χλμ – 270 χλμ )
τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βενετία, την πόλη που Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης
έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την σε ολόκληρη την Ιταλία. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Ρώμη, μεταφορά
UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες 6η μέρα : ΡΩΜΗ (ξενάγηση πόλης )
και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει με την
φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο
θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και την αψίδα του Μεγάλου
Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο
με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από τους
Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην πλατεία
θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος Βενετίας θα μας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον
ελεύθερος. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης
μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Ιταλίας, που είναι επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
Θα επισκεφθούμε το Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που
βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου η μεγαλύτερη εκκλησία της
4η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ( 50 χλμ + 50 χλμ)
χριστιανοσύνης. Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, τέλος τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Γεύμα και χρόνος ελεύθερος και
πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική
ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του 7η μέρα: ΡΩΜΗ – ΑΝΚΟΝΑ ( 300χλμ)
Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι της Ανκόνα όπου θα
Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες
κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου.
Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο 8η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (323 χλμ)
της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα
Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και μεταφορά στον
την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα τελικό προορισμό μας. Άφιξη αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες
πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία. Διαμονή σε
ξενοδοχείο της επιλογή σας. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. Περιηγήσεις
- ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του
γραφείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / επαγγελματικής ευθύνης .
Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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7 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΑΤΕΡΑ – ΝΑΠΟΛΗ
– ΠΟΜΠΗΙΑ

ΡΩΜΗ – ΝΑΠΟΛΗ
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι του Μπάρι .
Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: ΜΠΑΡΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΜΑΤΕΡΑ - ΝΑΠΟΛΗ (55χλμ +
68χλμ+250 χλμ)
Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι . Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση
για το Αλμπερομπέλο το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από
παραμύθι, έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
από την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε
τα κατάλευκα σπίτια του με τις χαρακτηριστικές τους πυραμιδωτές, θολωτές
ή κωνικές σκεπές τους από ασβεστολιθικές πλάκες (τους περίφημους
τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια
κ.λπ.). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Ματέρα που απέκτησε διεθνή φήμη
από την αρχαία πόλη Σάσση Ματέρα, που σημαίνει «Οι πέτρες – σπηλιές
της Ματέρα», με σπίτια-σπηλιές μέσα στα βράχια από την προϊστορική
περίοδο. Στην περιήγηση μας θα δούμε το μοναστηριακό συγκρότημα της
Παρθένου με τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και Αγίου Πέτρου. Το ιστορικό
κέντρο της Ματέρα έχει ανακηρυχτεί από την Unesco, Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Νάπολη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ – ΡΩΜΗ (25χλμ+ 240χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινή περιήγηση στην πρωτεύουσα της Καμπανίας,
τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Στην πανοραμική
μας επίσκεψη θα δούμε την παραλία, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό
Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη: το
Θέατρο Σαν Κάρλο.Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, που
θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση
που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά,
το θέατρο, τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς
επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν
μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. Αναχώρηση
για την Ρώμη. Άφιξη αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την
πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.

από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη
Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη
πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα
δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω
από τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο
και επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.
Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την
αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε
το κόστος εισόδου (25€). Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή
εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν
υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα
Μουσεία του Βατικανού.
6η μέρα: ΡΩΜΗ – ΑΝΚΟΝΑ (300χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι της Ανκόνα όπου θα
επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και
απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
7η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (323 χλμ)
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε
στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον
τελικό προορισμό μας. Άφιξη αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

4η μέρα: ΡΩΜΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Η ξενάγηση θα αρχίσει με την
επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό
αμφιθέατρο του κόσμου και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η
ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας
μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού
κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς
χώρους της Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας θα μας εντυπωσιάσει το
ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο
βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το μνημείο του
Άγνωστου Στρατιώτη. Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και
τέλος τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Θα δούμε το Βατικανό το μικρότερο
κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου η μεγαλύτερη
εκκλησία της χριστιανοσύνης. Χρόνος ελεύθερος. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
5η μέρα : ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στα περίφημα μουσεία του Βατικανού,
με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου
και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα
του Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά.
Περνώντας από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί,
των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ,
θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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10 ΗΜΕΡΕΣ
Δώρο 2
δείπνα στο
Μοντεκατίνι
& Εορταστικό
δείπνο στο
καράβι στις 31
Δεκεμβρίου’17

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΜΠΙΤΟΛΑ - ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ
- ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ
ΜΠΙΓΚΟΡΣΚΙ - ΜΑΥΡΟΒΟ
- ΣΤΡΟΥΓΚΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

1η μέρα: (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας (Ηγουμενίτσας). Επιβίβαση
στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα.
Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους
αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ – ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ( 134 χλμ)
‘Άφιξη στην Ανκόνα επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Ούμβριας η Περούτζια. Άφιξη και πανοραμική περιήγησή στην Κόρσο
Βανούτσι, όπου θα δούμε την Ρόκα Παολίνα, τα δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά
της πόλης και θα καταλήξουμε στην Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε,
τον Καθεδρικό Ναό του Σαν Λορέντζο και το μέγαρο των Πριόρι. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – ΑΣΙΖΗ – KOYMΠIO ( 25χλμ + 53 χλμ +70 χλμ )
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Ασίζη. Στην περιήγηση θα δούμε
σημαντικά αξιοθέατα όπως τα τείχη, το κάστρο, τις πέτρινες κεραμοσκεπές κατοικίες,
και την διπλή Βασιλική εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, όπου βρίσκεται ο τάφος
του και βέβαια οι νωπογραφίες του Τζιότο και του Ταιμαμπουέ. Επόμενη επίσκεψη
το μεσαιωνικό χωρίο Γκούμπιο σημαντική Ρωμαϊκή αποικία με σημαντικά μνημεία
όπως το Ρωμαϊκό θέατρο, το Παλάτι Τόρρε και τον Καθεδρικό Ναό. Επόμενη
επίσκεψη η πρωτεύουσα της Ούμβριας η Περούτζια. Στην περιήγησή μας στην
Κόρσο Βανούτσι θα δούμε την Ρόκα Παολίνα, τα δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά της
πόλης και θα καταλήξουμε στην Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε, τον
Καθεδρικό Ναό του Σαν Λορέντζο και το μέγαρο των Πριόρι. Χρόνος ελεύθερος.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – ΣΙΕΝΑ – ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ( 143χλμ
+– 48 χλμ + 100 χλμ )
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν
στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το
μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης,
θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό
Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από
μακριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη.
Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι
Τέρμε, μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Δείπνο και Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ( 53χλμ +53χλμ )
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της
ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική
ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου
Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με
τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την
Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο
του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο,
που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων
Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι,
(εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε
Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις
κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του
Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΠΙΖΑ – ΛΟΥΚΑ - ΜΙΛΑΝΟ ( 55χλμ + 17χλμ + 278
χλμ )
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση
για την ιστορική πόλη της Πίζας με τα
μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του
Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων»,
μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην
εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον
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Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και
Ανφιτεάτρο. Αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο.
Άφιξη μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ ( 50 χλμ + 87 χλμ + 89 χλμ )
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη μαγευτική λίμνη Κόμο, η φυσική ομορφιά
της οποίας αποτέλεσε διαχρονική πηγή έμπνευσης για πολλούς συγγραφείς,
ποιητές και συνθέτες, ενώ οι επώνυμοι απολαμβάνουν τη ζωή στις αριστοκρατικές
βίλες τους. Θα επισκεφθούμε την πόλη του Κόμο που είναι αναμφισβήτητα μια
από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βορείου Ιταλίας και αποτελεί ένα πολυτελές
προάστιο του Μιλάνου, που προσφέρει χαλάρωση και αναψυχή. Επόμενη επίσκεψη
η λουλουδιασμένη Στρέζα, κομψό θέρετρο στη Λάγκο Ματζόρε (Μεγαλύτερη Λίμνη),
όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι Ίζολα
Μπέλα, με το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας των
Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων). Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ (215 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των
Σφόρτσα, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, πάνω στα ερείπια ενός οχυρωματικού
κτιρίου, από των Φραγκίσκο Α΄ Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, που κατά την διάρκεια
του 16ου και 17ου αιώνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη. Στη
συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία
την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου.
Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του
αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς
Ναός παγκοσμίως. Χρειάστηκαν 5 αιώνες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του και
σήμερα είναι ο 5ος μεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε
την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά
της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και
συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα
Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας
του κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση,
την Αγία Μαρία della Scala. Aναχώρηση για την Μπολόνια που είναι γνωστή για τους
πύργους της και τις στοές που φτάνουν τα 38 χιλιόμετρα και την κάνουν μοναδική
πόλη στον κόσμο. Στην περιήγηση μας θα δούμε το Αρχαιολογικό μουσείο, την
Εθνική Πινακοθήκη και το πανεπιστημιακό μουσείο . Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
9η μέρα: ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΑΝΚΟΝΑ (232 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε
στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Εορταστικό
δείπνο. Διανυκτέρευση εν πλω.
10η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ( 323χλμ ) Άφιξη στο λιμάνι της
Πάτρας ( Ηγουμενίτσας), και άμεση αναχώρηση για τον τελικό μας προορισμό, την
Αθήνα ( Θεσσαλονίκη).

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

10 ΗΜΕΡΕΣ

ΟΡΕΙΝΗ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ
– ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (455 χλμ)
Αναχώρηση στις 07:00 από το γραφείο
μας. Δια μέσου, Λαμίας, φτάνουμε στην
πανέμορφη Ιτέα για γεύμα εξ’ ιδίων.
Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για την γραφική
πόλη της Ναυπάκτου με το βενετσιάνικο
λιμανάκι και το καλοδιατηρημένο κάστρο
της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος για πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ( ΑΝΩ &
ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ) – ΕΛΑΤΟΥ- ΤΕΡΨΙΘΕΑ (192
χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ορεινή
Ναυπακτία. Το ανατολικό τμήμα της
Αιτωλοαρνανίας, βορείως της Ναύπακτου
και ανάμεσα στη λίμνη Τριχωνίδα βρίσκονται
τα υπέροχα χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας,
διεσπαρμένα σε κατάφυτους ορεινούς
όγκους. Επίσκεψη στην Μονή Βαρνάκοβα
και
με ορμητήριο την Άνω και Κάτω
Χώρα (χωριά με παραδοσιακό χρώμα),
φθάνουμε στην Ελατού – χωριό κτισμένο
μέσα σε ελατόδασος, και συνεχίζοντας για
την Τερψιθέα –χτισμένη αμφιθεατρικά, θα
γευματίσουμε εξ’ ιδίων όπου βολέψει το
πρόγραμμα. Τοπία εκπληκτικής ομορφιάς.
Ατίθασο φυσικό περιβάλλον, τα πανύψηλα
βουνά ελάτης, μαύρης πεύκης και καστανιάς.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το
βράδυ προαιρετικό ρεβεγιόν. Διανυκτέρευση.
3η μέρα : ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΤΡΙΚΟΡΦΟ –
ΘΕΡΜΟ (200 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Τρίκορφο
(Μονή Σααρώθ – Παπαροκάδες). Μετά
το προσκύνημα συνεχίζουμε για ορεινή
Τριχωνίδα περνώντας από το χάνι Μπάνια
φτάνουμε στο Θερμό. Πανέμορφο οροπέδιο,
γενέτειρα του Κοσμά του Αιτωλού. Περιοχή
απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, τοξωτά
γεφύρια, νερόμυλοι, σπάνια δείγματα
μακρόχρονης ιστορίας. Γεύμα εξ ιδίων στο
Θέρμο και το απόγευμα καφέ στην λίμνη
Τριχωνίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ –
ΓΡΑΒΙΑ – ΛΑΜΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (455
χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ταξίδι της
επιστροφής. Θα πιούμε τον καφέ μας στο
ιστορικό Γαλαξίδι με τα πολλά αρχοντικά
και μέσω Γραβιάς όπου θα επισκεφτούμε
το γνωστό Χάνι της Γραβιάς ,στην συνέχεια
γεύμα εξ ιδίων καθ’ οδόν και μέσω Τεμπών
θα επιστρέψουμε στην Θεσσαλονίκη.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις μεταφορές με λεωφορείο του
γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο. Πρωινό . Τις ξεναγήσεις περιηγήσεις
που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό του
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής
ευθύνης και ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

ΝΑΥΠΛΙΟ- ΤΡΙΚΑΛΛΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ- ΜΥΚΗΝΕΣ
1Η ΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ.
(680 χλμ)
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 06.30πμ από το
γραφείο μας. Θα πιούμε το πρωινό μας καφέ κάνοντας
στάση για λίγη ώρα στην περιοχή της Λάρισας, ενώ
θα συνεχίσουμε το δρόμο μας με γεύμα εξ` ιδίων καθ’
οδών, και θα φτάσουμε στο νομό Αργολίδας, το νομό με
τους πλούσιους αρχαιολογικούς θησαυρούς, αλλά και τα
κοσμοπολίτικα θέρετρα. Θα επισκεφτούμε το μουσείο
και το αρχαίο περίφημο θέατρο της Επιδαύρου που
μαγεύει τους θεατές του τόσο για την αρχιτεκτονική του
αλλά και για την ακουστική του. Ο επόμενος σταθμός
μας το γραφικό Ναύπλιο όπου και το ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση. Διανυκτέρευση.
2Η ΜΕΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΤΡΙΚΑΛΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. (230
χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση σε ένα από τους πλέον
δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου. Τα
Τρίκαλα Κορινθίας, είναι το μεγαλύτερο χωριό στην
ανατολική πλευρά της Ζήρειας σε υψομ. 1100 μ. Ένας
καταπληκτικός συνδυασμός ορεινού τοπίου, με τις
κατάφυτες πλαγιές της Ζήρειας και τους παραδοσιακούς
οικισμούς των Τρικάλων. Κάτω Τρίκαλα με την υπέροχη
πετρόχτιστη πλατεία με τα 2 υπέρ-αιωνόβια πλατάνια,
ένα εξαιρετικά μοναδικό σκηνικό στα 900 μ. υψομ.
Μεσαία Τρίκαλα μαγευτικό –παραδοσιακό τοπίο με τη
Μονή της Παναγίας χτισμένη στο 1700. Άνω Τρίκαλα
με πολλά πετρόχτιστα αρχοντικά και εκκλησίες του
16ου – 18ου αι. ,το αρχοντικό των Νοταράδων και το
σπίτι γέννησης του Αγίου Γερασίμου. Θα γευματίσουμε
εξ’ ιδίων στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής, και
θα επιστρέψουμε στο Ναύπλιο. Χρόνος ελεύθερος. Το
βράδυ θα διασκεδάσουμε προαιρετικά. Διανυκτέρευση.
3Η ΜΕΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ ( περιήγηση- γνωριμία με τα
αξιοθέατα της πόλης).
Πρόγευμα. Σήμερα θα γνωρίσουμε την παραμυθένια
πόλη που μας φιλοξενεί. Πάρα πολλά και ενδιαφέροντα
τα αξιοθέατα της πόλης μια και το Ναύπλιο υπήρξε η
πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας. Η γοητεία
της ξεδιπλώνεται σε κάθε βήμα. Θα περιηγηθούμε στην
πόλη, στο Παλαμήδι και στη φυλακή του Κολοκοτρώνη,
όπως και στον Ναό του Άγιου Σπυρίδωνα όπου το 1831
δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας θα περπατήσουμε στα
γραφικά σοκάκια της πόλης και θα γευματίσουμε εξ
ιδίων στα μικρά αλλά καταπληκτικά ταβερνάκια της.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Χρόνος
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
4Η ΜΕΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(680 χλμ)
Πρόγευμα. Τελευταία μέρα της εκδρομής μας. Όμως
οι εκπλήξεις μας δεν έχουν τελειώσει. Ο πρώτος μας
σταθμός οι Μυκήνες, όπου θα επισκεφτούμε το ανάκτορο
του Αγαμέμνονα και έναν από τους σπουδαιότερους
αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου . Αναχώρηση
για τον Ισθμό, η διώρυγα που χωρίζει την Πελοπόννησο
από την Στερεά Ελλάδα. Θα πιούμε τον καφέ μας. Το
ταξίδι της επιστροφής μας αρχίζει με διάφορες στάσεις
για καφέ και γεύμα εξ ιδίων. Φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη
το βράδυ.

ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – YΠΑΤΗ – ΜΟΝΗ
ΑΓΑΘΩΝΟΣ - ΛΑΜΙΑ (350 χλμ)
Αναχώρηση από τo γραφείo μας στις 07.00, στάση
για καφέ στα Τέμπη και συνεχίζοντας για Λαμία
καταλήγουμε στο χωριό Υπάτη για ένα παραδοσιακό
καφεδάκι στην γραφική πλατεία του χωριού.
Επόμενος σταθμός το ανδρικό μοναστήρι του
Οσίου Αγάθωνα με πολλά κειμήλια και το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας. Συνεχίζοντας φτάνουμε στη Λαμία
όπου βρίσκεται και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση.
Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΛΑΜΙΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ (250 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για μια μοναδική εκδρομή.
Αφήνουμε το νομό Φθιώτιδας και περνάμε στο νομό
Ευρυτανίας. Ο δρόμος με το καταπράσινο φυσικό
τοπίο μας οδηγεί στην πρωτεύουσα, το Καρπενήσι,
χτισμένο στις νότιες πλαγιές του Βελουχιού σε ύψος
1000μ. Μια πόλη πνιγμένη στα έλατα, τα πεύκα
και τις καστανιές. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε
για το Μοναστήρι της Παναγιάς Προυσιώτισσας,
χτισμένο σε απότομο βράχο. Εκεί υπάρχει ένα
μικρό μουσείο με προσωπικά αντικείμενα του
Γεωργίου Καραϊσκάκη. Γεύμα καθοδόν εξ’ ιδίων
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση, το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.
3η μέρα : ΛΑΜΙΑ -ΑΡΑΧΩΒΑ – ΔΕΛΦΟΥΣ
(200χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για Αράχωβα. Χρισμένη
στους πρόποδες του Παρνασσού, με πέτρινα σπίτια,
γραφικά στενά
δρομάκια και υπέροχη θέα στον κάμπο. Θα μας
δοθεί η ευκαιρία να δούμε τα υπέροχα χρωματιστά
υφαντά της και θα
πιούμε το καφεδάκι μας στα καφενεία της πλατείας.
Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στο νομό Φωκίδος με
στάση στους
Δελφούς τον Ομφαλό της γης, για επίσκεψη στον
Αρχαιολογικό χώρο, τόπος γνωστός από το 1400
π.χ. με μεγάλο
αρχαιολογικό, ιστορικό και τουριστικό ενδιαφέρον.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση
4η μέρα : ΛΑΜΙΑ – ΒΟΛΟΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (350
χλμ)
Πρωινό. Μια τελευταία βόλτα στην όμορφη πόλη
της Λαμίας και αναχωρούμε για τον Βόλο . Χρόνος
ελεύθερος για βόλτα στα παραδοσιακά τσιπουράδικα
της πόλης .Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής.
Με διάφορες στάσεις φτάνουμε το βράδυ στη
Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή σε
επιλεγμένο ξενοδοχεί Διατροφή. Τις ξεναγήσεις-περιηγήσεις
που αναφέρονται στο πρόγραμμα Αρχηγό-συνοδό του
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή σε
επιλεγμένο ξενοδοχεί Διατροφή. Τις ξεναγήσεις-περιηγήσεις
που αναφέρονται στο πρόγραμμα Αρχηγό-συνοδό του
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι δεν
αναφέρεται ρητά στις παροχές του προγράμματος

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι δεν
αναφέρεται ρητά στις παροχές του προγράμματος
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4 Ημέρες

10 ΗΜΕΡΕΣ

3,4 Ημέρες
3,4 Ημέρες
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΕΤΣΟΒΟ –
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ- ΤΡΙΚΑΛΑ ( 280χλμ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 08.00
αναχώρηση. Άφιξη στο γραφικό Μέτσοβο,
ελεύθερος χρόνος για καφέ και γνωριμία με τον
ιστορικό τόπο. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε
προς την όμορφη πόλη της Καλαμπάκας,
που είναι χτισμένη στις ρίζες των βράχων των
Μετεώρων .Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας
, Ξεκούραση και το απόγευμα βόλτα για καφέ
στην όμορφη πόλη των Τρικάλων. Διαν/ση.
2η μέρα: ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
(180χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την Λίμνη της
Πλαστήρας (Ταυρωπού), όπου το τοπίο είναι
σαγηνευτικό, με έλατα, βελανιδιές και πλατάνια.
Διέλευση από τα γραφικά χωριά, άφιξη στο
φράγμα του Πλαστήρα και συνεχίζουμε για
Λαμπερό. Στάση για προαιρετικό γεύμα και
περίπατο στις όχθες τις λίμνης. Στη συνέχεια
στάση στην όμορφη Καρδίτσα για καφέ και
βόλτα στους πεζόδρομους. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Προαιρετική διασκέδαση.
Διαν/ση.
3η μέρα: ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ΜΥΛΟΣ
ΞΩΤΙΚΩΝ (140χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το γραφικό
Περτούλι, μια πανέμορφη περιοχή της
Ανατολικής Πίνδου, χτισμένη σε υψόμετρο
1200 μέτρων και συνεχίζουμε για την Ελάτη,
γραφικό χωριό και σε υψόμετρο 950 μέτρων,
χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Το απόγευμα
άφιξη στα γιορτινά Τρίκαλα και επίσκεψη με
στον Μύλο των Ξωτικών όπου θα ζήσουμε
έντονα το γιορτινό κλίμα. Επιστροφή στην
Καλαμπάκα. Διαν/ση.
4η μέρα: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ –
ΓΡΕΒΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (280 χλμ.)
Πρωινό και επίσκεψη στο σπάνιο αυτό
γεωλογικό φαινόμενο των Μετεώρων,
καταφύγιο ερημιτών από το 12ο μ.Χ. αιώνα,
όπου υψώνονται βράχοι, σχεδόν κάθετοι στη
γη. Επίσκεψη στα μοναστήρια. Αναχώρηση
για γνωριμία με την όμορφη πόλη των
Γρεβενών και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :στο 3 ήμερο πρόγραμμα
παραλείπετε η 2η μέρα

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
1η μέρα : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ (235ΧΛΜ)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00. Άφιξη στο Πήλιο,
πρώτη στάση στην όμορφη Πορταριά και συνεχίζουμε για
Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι του Βόλου, με την υπέροχη θέα στον
Παγασητικό και τα Πηλιορίτικα σπίτια, περίπατος στα καλντερίμια
και στην όμορφη πλατεία με την πανοραμική θέα του Βόλου.
Στάση στα Χάνια με τα θαυμάσια κτίρια και τις γραφικές
ταβέρνες όπου θα γευματίσουμε προαιρετικά. Συνεχίζουμε για
την πόλη του Βόλου όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση
και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Το απόγευμα περίπατος
στην όμορφη πόλη του Βόλου.. Το βράδυ προαιρετικό δείπνο στα
γραφικά ταβερνάκια. Διαν/ση.
2η μέρα : ΒΟΛΟΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΚΥΣΣΟΣ - ΖΑΓΟΡΑ(125
χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την Τσαγκαράδα, χωριό πνιγμένο
στα πλατάνια με όμορφες πλακόστρωτες πλατείες όπου θα
κάνουμε στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για τον Κυσσό όπου θα
επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγ.Μαύρας η οποία είναι η
σπουδαιότερη βασιλική του Πηλίου. Τέλος άφιξη στη Ζαγορά
το μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου όπου θα επισκεφθούμε το
Ελληνοσχολείο, σχολείο των Ρήγα Φεραίου και του Άνθιμου
Γαζή, την εκκλησία της Αγ. Κυριακής, την βιβλιοθήκη και την
εκκλησία του Αγ. Γεωργίου. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και για
προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση
και το βράδυ προαιρετικό ρεβεγιόν. Διαν/ση.
3η ΜΕΡΑ: ΒΟΛΟΣ- ΑΦΗΣΣΟΣ- ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ – ΤΡΙΚΕΡΙ (160
χλμ)
Πρωινό και αναχωρούμε για να γνωρίσουμε το Νότιο Πήλιο.
Στην καταπράσινη, ανθοστόλιστη με ήρεμα νερά Άφησσο θα
πιούμε το καφεδάκι μας & θα δροσιστούμε από το νερό που
αναβλύζει από την πηγή που ήπιαν κατά την παράδοση οι
Αργοναύτες. Περνώντας από το Κεφαλοχώρι του Νοτίου Πηλίου
την Αργαλαστή με το εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής των αρχών
του αιώνα μας το καμπαναριό ρολόι της εκκλησίας των Αγίων
Αποστόλων φτάνουμε στη Μηλίνα. Απέναντι από το νησάκι
Άλατος ένας μικρός παράδεισος. Μια πανδαισία χρωμάτων σ
ένα παράξενο ανακάτεμα. Τελευταίος σταθμός μας για σήμερα
το Τρίκερι. Ένα δείγμα της πολυμορφίας του Πηλίου, με όλα
τα χαρακτηριστικά ενός νησιώτικου οικισμού. Χρόνος για μια
περιήγηση και φαγητό εξ ιδίων. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
μας. Διαν/ση.
4η μέρα : ΒΟΛΟΣ - ΜΗΛΙΕΣ – ΒΥΖΙΤΣΑ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (265 χλμ)
Πρωινό και μετά από μία όμορφη διαδρομή φτάνουμε στις Μηλιές
από τα γραφικότερα χωριά του Πηλίου και πατρίδα του Άνθιμου
Γαζή, εδώ ιδιαίτερα αξιόλογος είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός
όπου κατέληγε το φημισμένο τρενάκι του Πηλίου το οποίο
ξεκίνησε πριν 100 χρόνια σχεδιασμένο από τον Εβαρίστο ντε
Κίρικο, σταμάτησε το 1973 και από το 1996 μέχρι σήμερα κάνει
τη διαδρομή Άνω Λεχόνια - Μηλιές. Επίσης θα επισκεφθούμε
την εκκλησία των Παμμεγιστών Ταξιάρχων η οποία χτίστηκε το
1741 και είναι η μοναδική εκκλησία της Ελλάδος με την καλύτερη
ακουστική όπου θα δούμε και τις υπέροχες μεταβυζαντινές
αγιογραφίες και το επιχρυσωμένο τέμπλο. Στάση για καφέ
στη κοντινή Βυζίτσα, η οποία έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέος
οικισμός, χάρη στους πανέμορφους πύργους Πηλιορείτικης
αρχιτεκτονικής και τα ωραία αρχοντικά. Τέλος άφιξη στα Καλά
Νερά όπου θα γευματίσουμε προαιρετικά .στις παραλιακές
ταβέρνες. Και η επιστροφή μας αρχίζει. Με διάφορες στάσεις για
καφέ – ξεκούραση φτάνουμε στη Θεσσαλονίκης.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΕΛΦΟΙ
– ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00. Mε
ενδιάμεσες στάσεις, κατευθυνόμαστε προς
τους Δελφούς. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο των Δελφών, το ιερό κέντρο λατρείας
των Πανελληνίων, τον “ομφαλό της Γης” με το
διάσημο μαντείο του Απόλλωνα. Γεύμα εξ ιδίων.
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας φτάνουμε στο
Μεσολόγγι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .και
χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριμία μας
με την ιστορική πόλη. Διαν/ση.
2η μέρα : ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΑΓ.
ΛΑΥΡΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Καλάβρυτα,
την ιστορική κωμόπολη που κάηκε δυο φορές
κατά την επανάσταση από τους Τούρκους, ενώ
εκτελέστηκαν όλοι οι άντρες κατά την κατοχή
των Γερμανών. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε
στη Μονή της Άγιας Λαύρας όπου τον Μάρτιο
του `21 ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το
λάβαρο του αγώνα. Γεύμα εξ ιδίων και επιστροφή
στο Μεσολόγγι. Ξεκούραση και προαιρετική
διασκέδαση. Διαν/ση.
3η μέρα : ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΑΤΡΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για τον αρχαιολογικό
χώρο που μας κάνει περήφανους σαν Έλληνες,
την αρχαία Ολυμπία. Θα επισκεφθούμε και
θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο
και το μουσείο και συνεχίζοντας τη μέρα μας
φθάνουμε στην Πάτρα, για μια γνωριμία με την
πόλη .Επιστρέφουμε στο Μεσολόγγι για να το
γνωρίσουμε καλύτερα. Θα επισκεφτούμε το σπίτι
του Γρηγορίου Παλαμά όπου υπάρχουν πλήθος
από χειρόγραφα, πίνακες, χάρτες, φύλλα των
Ελληνικών χρονικών ,επόμενη στάση στον κήπο
των Ηρώων., το ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας
Παρασκευής και τις περίφημες λιμνοθάλασσες
του Μεσολογγίου. Διαν/ση.
4η μέρα : ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ –
ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την παραμυθένια
Ναύπακτο. Καφέ στο γραφικό λιμανάκι με το
άγαλμα του Ανεμογιάννη
και συνεχίζοντας
το δρόμο μας θα καταλήξουμε στο ιστορικό
Γαλαξίδι. Χρόνος ελεύθερος στα πολλά ουζερί
της παραλίας του. Και η επιστροφή μας αρχίζει.
Με τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πόλη
μας τη Θεσσαλονίκη

Σημείωση. Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται το
πρόγραμμα της 2ης μέρας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις μεταφορές με λεωφορείο του
γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο. Πρωινό . Τις ξεναγήσεις περιηγήσεις
που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό του
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής
ευθύνης και ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή σε
επιλεγμένο ξενοδοχεί Διατροφή. Τις ξεναγήσεις-περιηγήσεις
που αναφέρονται στο πρόγραμμα Αρχηγό-συνοδό του
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή σε
επιλεγμένο ξενοδοχεί Διατροφή. Τις ξεναγήσεις-περιηγήσεις
που αναφέρονται στο πρόγραμμα Αρχηγό-συνοδό του
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι δεν
αναφέρεται ρητά στις παροχές του προγράμματος

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι δεν
αναφέρεται ρητά στις παροχές του προγράμματος
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4 Ημέρες

4 Ημέρες

10 ΗΜΕΡΕΣ

3,4 Ημέρες

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
1η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Αναχώρηση στις 07.30 και διαμέσου της Εγνατίας
οδού άφιξη στο Μπιζάνι στο περίφημο μουσείο
κέρινων ομοιωμάτων Π. Βρέλλη. Εξαιρετικά
ομοιώματα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της
ελληνικής ιστορίας βρίσκονται εκεί για να σας
θυμίσουν μερικές από τις μορφές που σημάδεψαν
τον τόπο. Επόμενη επίσκεψη το περίφημο σπήλαιο
του Περάματος, που η φύση το έκτιζε χιλιάδες
χρόνια και θεωρείται το μεγαλύτερο των Βαλκανίων.
Συνεχίζουμε για τα Ιωάννινα και το ξενοδοχείο,
τακτοποίηση. Έπειτα Χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.
2η
ημέρα:
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ
ΚΑΛΠΑΚΙ
- ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Μπουραζάνι, μέσα σε
ένα θαυμάσιο τοπίο, κοντά στα Ελληνο-αλβανικά
σύνορα, το μοναστήρι της Μολυβδοσκέπαστης (του
670) και το πολεμικό μουσείο του Ελληνοιταλικού
πολέμου (1940-41) στο Καλπάκι. Συνεχίζουμε για
τα περίφημα Ζαγοροχώρια. Στο κεντρικό Ζαγόρι,
θα θαυμάσουμε την άγρια φυσική ομορφιά και
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών. Θα
δούμε γραφικά τοξωτά πέτρινα γεφύρια και στο
Μονοδένδρι το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής
(1412) κτισμένο σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία
της χαράδρας του Βίκου. Γεύμα ατομικά στο γραφικό
κεφαλοχώρι, την πατρίδα του Γιάννη Βηλαρά και
της Μαρίκας Κοτοπούλη στην καρδιά του Ζαγορίου,
το Τσεπέλοβο. Το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.
3η ημέρα: ΝΗΣΑΚΙ – ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το νησάκι. Θα
μεταβούμε με καραβάκι στο νησάκι της Κυρά
Φροσύνης, με τα πολλά μοναστήρια. Θα
επισκεφθούμε την Φιλανθρωπινή και το μοναστήρι
του Αγ Παντελεήμονα, όπου το 1822 σκότωσαν
τον Αλή Πασά. Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και
επίσκεψη στο Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο
Ιωαννίνων το οποίο βρίσκεται μέσα στο κάστρο
και στεγάζεται στο τζαμί του Ασλάν πασά(17ος
αιώνας). Το σημαντικό αυτό Μουσείο φιλοξενεί τρεις
συλλογές, αντιπροσωπευτικές των κατοίκων του
κάστρου κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας
του: χριστιανική, εβραϊκή και μουσουλμανική.
Επίσης μπορεί κανείς να δει όπλα και ενδυμασίες
χαρακτηριστικές της περιόδου της Τουρκοκρατίας.
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μία τελευταία
βόλτα στα Ιωάννινα. Στη συνέχεια αναχώρηση
για το χωριό που διατηρεί τον παραδοσιακό του
χαρακτήρα, το Μέτσοβο. Θα επισκεφθούμε το
αρχοντικό Τοσίτσα (μουσείο λαϊκής τέχνης) και την
πινακοθήκη του Ε.Αβέρωφ (με πίνακες και γλυπτά
των σημαντικότερων Ελλήνων καλλιτεχνών). Γεύμα
ατομικά στην γραφική πλατεία. Χρόνος ελεύθερος.
Αναχώρηση για την πόλη μας.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις μεταφορές με λεωφορείο του
γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο. Πρωινό . Τις ξεναγήσεις περιηγήσεις
που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό του
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής
ευθύνης και ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

ΓΥΡΟΣ EYBOIAΣ
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ (400 χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00 το πρωί και με
ενδιάμεση στάση για καφέ άφιξη στη Χαλκίδα τη σημαντικότερη
πόλη της Εύβοιας, με το περίφημο κάστρο του Καράμπαμπα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχειο μας. Χρόνος ελευθερος για μια
πρώτη γνωριμία με την όμορφη πόλη. Διαν/ση..
2η μέρα: ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΛΙΒΕΡΙ – ΚΥΜΗ (170 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση. Πρώτη στάση στο Αλιβέρι όπου θα
δούμε τον Βυζαντινό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και το
Φράγκικο Μεσαιωνικό Κάστρο, γνωστό ως Ριζόκαστρο. Άφιξη
στην βορειοανατολική μεριά του νησιού την Κύμη χτισμένη
αμφιθεατρικά σε ένα κατάφυτο περιβάλλον σε 200 μ. υψόμετρο
με μαγευτική θέα στο Αιγαίο που αποκαλείται «μπαλκόνι του
Αιγαίου». Διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα τεχνητά λιμάνια της
χώρας και εδώ θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό μουσείο, το
Μοναστήρι της Μεταμόρφωσης τους Σωτήρος και το σπίτι που
έζησε ο διάσημος γιατρός – ερευνητής Γεώργιος Παπανικολάου
(Pap test). Xρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ’ ιδίων, και για βόλτα
όπου μπορείτε να βρείτε παραδοσιακά μεταξωτά χειροτεχνήματα
και τα νοστιμότατα αποξηραμένα «σύκα Κύμης». Επιστρέφουμε
στο ξενοδοχείο μας, προαιρετική διασκέδαση.Διαν/ση.
3η μέρα: ΧΑΛΚΙΔΑ – ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ (230 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τα Νέα Στύρα, ένα σύγχρονο
παραθεριστικό κέντρο και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τα
Στύρα, το μικρό παραδοσιακό χωριό χτισμένο αμφιθεατρικά μέσα
σε ένα καταπράσινο τοπίο, όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα
και καφέ. Συνεχίζουμε για την Κάρυστο όπου θα επισκεφθούμε
το αρχαιολογικό μουσείο, την βιβλιοθήκη, το Ενετικό κάστρο,
το λαογραφικό μουσείο και τον Μητροπολιτικό ναό του Αγ.
Νικολάου. Χρόνος ελεύθερος στη διαθεσή σας για γεύμα εξ’
ιδιων. Επιστροφή στη Χαλκιδα και στο ξενοδοχείο μας. διαν/ση.
4η μέρα: ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - ΑΙΔΗΨΟΣ – ΩΡΕΟΙΑΧΛΑΔΟΝΗΣΙΑ- ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ –ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. [430 χλμ.]
Πρωινό και νωρίς αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού.
Πρώτη στάση για να επισκεφθούμε το μοναστήρι του Άη Γιάννη
του Ρώσσου, στο Προκόπι. Συνεχίζοντας και περνώντας από τα
πασίγνωστα λουτρά της Αιδηψού, την πόλη που ξεχωρίζει για την
γραφικότητά της με τα όμορφα σπίτια και τους περιποιημένους
κήπους, θα φθάσουμε στο γραφικό ψαροχώρι τους Ωρεούς.
Χρόνος ελεύθερος για προαιρετική επίσκεψη στα απέναντι
πολύ όμορφα διάσπαρτα νησάκια τα Αχλαδονήσια, ( εφ’ οσον το
επιτρεπουν οι καιρικες συνθηκες) και γεύμα εξ’ ιδιων. Συνεχίζουμε
για τον Αγιόκαμπο που από εκεί θα πάρουμε το φέρρυ-μπωτ για
να περάσουμε απέναντι στη Γλύφα και να πάρουμε το δρόμο της
επιστροφής. Το βράδυ άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

ΑΘΗΝΑ
1η ΜΕΡΑ : ΣΕΡΡΕΣ – ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08:00. Με
δύο ενδιάμεσες στάσεις στον Κορινό Κατερίνης
και Λαμία για καφέ και φαγητό άφιξη νωρίς
το απόγευμα στην Αθήνα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην
Πλατεία Συντάγματος.Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ
Χρόνια πολλά. Χαμόγελα και ευχές συνοδεύουν
το πρωινό μας Προσκύνημα στο Ναό του Αγίου
Παντελεήμονα
και ακολουθεί πανοραμική
ξενάγηση στην πόλη τηςΑθήνας για να γνωρίσουμε
τα βασικότερα αξιοθέατα της Πρωτεύουσας,όπως
το Παναθηναϊκό Στάδιο ,η Βουλή των Ελλήνων,η
Πλατεία Συντάγματος,το μνημείο Αγνώστου
Στρατιώτη,το
Πανεπιστήμιο,το
Προεδρικό
Μέγαρο,το Ζάππειο,οι Στήλες Ολυμπίου Διός.
Χρόνος ελεύθερος στη μαρίνα του Φλοίσβου μια
τοποθεσία που συνδυάζει μοναδικά το σύγχρονο
με το αρχαίο .Το μεσημέρι επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο μας.Γεύμα. To απόγευμα προαιρετικά
θα μεταβούμε στον πολυχώρο του BATMITON
για να παρακολουθήσουμε την παράσταση των
μπαλέτων μπολσόι
«ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ»
Προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.
3ηΜΕΡΑ:ΑΘΗΝΑ-ΛΑΥΡΙΟ-ΣΟΥΝΙΟ-ΓΛΥΦΑΔΑΑΘΗΝΑ
Πρωινό.Αναχώρηση για την ανατολική Αττική.
Μέσω Μαρκόπουλου ,Κερατέας Λαυρίου
φθάνουμε
στο Σούνιο. Στην περιοχή που
σήμερα βρίσκονται τα ερείπια του αρχαίου ναού
του Ποσειδώνα, υπήρχε κατά τους Αρχαϊκούς
χρόνους βωμός αφιερωμένος στον θεό,
περιτριγυρισμένος από δύο μεγάλους κούρους,
όχι όμως και ναός. Στάση για καφέ.Επόμενος
σταθμός μας η περιοχή της Βάρης.Γεύμα εξ ιδίων
στα Βλάχικα.Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε
το κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Χρόνος ελεύθερος για να περιηγηθούμε στους
χώρους στο πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής
κτιριακό συγκρότημα που θα φιλοξενήσει την
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική
Λυρική Σκηνή αλλά και στους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους κοινού που το περιβάλλουν.
Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση.Διανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ –ΒΟΛΟΣ- ΣΕΡΡΕΣ.
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της
πρωτεύουσας.Νωρίς το μεσημέρι αναχωρούμε
όπου με
στάσεις για καφέ, φαγητό στην
πανέμορφη πόλη του Βόλου και ξεκούραση
καθοδόν , άφιξη το βράδυ στις Σέρρες.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή σε
επιλεγμένο ξενοδοχεί Διατροφή. Τις ξεναγήσεις-περιηγήσεις
που αναφέρονται στο πρόγραμμα Αρχηγό-συνοδό του
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή σε
επιλεγμένο ξενοδοχεί Διατροφή. Τις ξεναγήσεις-περιηγήσεις
που αναφέρονται στο πρόγραμμα Αρχηγό-συνοδό του
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι δεν
αναφέρεται ρητά στις παροχές του προγράμματος

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι δεν
αναφέρεται ρητά στις παροχές του προγράμματος
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5 ΗΜΕΡΕΣ
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