4,5,6 ΗΜΈΡΕΣ

ΠΑΡΙΣΙ
oh la la!!

ΠΑΡΙΣΙ
ΔΩΡΛΟ
ΕΙΑ
ΑΣΦΑ
COVID

• Αποσκευή 20 κιλών &
χειραποσκευή 8 κιλών ανά
άτομο.

Ημέρα 1η

Άφιξη στο Παρίσι. Αναχωρούμε για την περιήγηση στην πρωτεύουσα της
Γαλλίας. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Τροκαντερό (Trocadéro), τον Πύργο του
Άιφελ (Eiffel Tower), τη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων (Champs-Elysees),
την Αψίδα του Θριάμβου (Arc de Triomphe), το μέγαρο των Απομάχων (Les

Ημέρα 2η

• Καθημερινές μεταφορές
με λεωφορείο βάση του
προγράμματος.
Στα λεωφορεία
πραγματοποιείται τακτική
απολύμανση κατά την διάρκεια
της εκδρομής σύμφωνα με τα
υγειονομικά πρωτόκολλα.

TIP

Ρεμπράντ & του Ελ Γκρεκο. Μετά το τέλος της επίσκεψης μας συνεχίζουμε
για την πλατεία του Palais Royal, διασχίζουμε την Rue du Faubourg SaintHonoré με τους περίφημους οίκους μόδας, περνάμε από την Place Vendôme
με τους κορυφαίους οίκους ωρολογοποιίας. Κλείνοντας την ημέρα μας θα
επισκεφθούμε το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων Fragonard.

Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε το Μουσείο του Λούβρου μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας
(Covid-19), υπάρχει πιθανότητα να μη μπορέσει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Λούβρου. Πριν την αναχώρηση σας δηλώστε
συμμετοχή & προπληρώστε το κόστος εισόδου (30€ ενήλικες & 10€ παιδιά – περιλαμβάνεται ενοικίαση ακουστικών). Η κράτηση είναι
υποχρεωτική & η προπληρωμή εισόδου.
• Είστε στην πλατεία Palais Royal, μην αμελήσετε να απολαύσετε τον καφέ σας στο διάσημο & ιστορικό «Le Nemours», στο οποίο
γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας «The Tourist».

Η Xώρα του παραμυθιού

Αναχώρηση για το βασίλειο της Disney. Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη
στο δημοφιλέστερο πάρκο διασκέδασης της Ευρώπης. Είναι ένα τεράστιο
θεματικό πάρκο με διάφορες μορφές δραστηριοτήτων. Ζούμε σαν μικρά

παιδιά μέσα από τις φιγούρες του Walt Disney που μας μεγάλωσαν.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Παρίσι.

Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τη Disneyland μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας (Covid-19),
υπάρχει πιθανότητα να μη μπορέσει να υλοποιηθεί η επίσκεψη. Πριν την αναχώρησή σας δηλώστε συμμετοχή & προπληρώστε το κόστος
εισόδου (94€ άνω 12ετών & 86€ παιδιά 3-11ετών). Περιλαμβάνεται η μεταφορά από το ξενοδοχείο.

Ημέρα 4η

Ανακαλύψτε την πρωτεύουσα από διαφορετική οπτική γωνία!

Σας φαίνονται όλα τα προγράμματα παρόμοια; Δε μπορέσατε να βγάλετε τις
κατάλληλες φωτογραφίες για τα social media; Εμείς προτείνουμε επίσκεψη
στον Τour Montparnasse, που κατασκευάστηκε μεταξύ 1969-1973 όντας
ένας από τους πρώτους ουρανοξύστες στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια της
κατασκευής του, ο πύργος ύψους 210 περίπου μέτρων, έγινε γρήγορα πολύ

δημοφιλής, καθιστώντας τον σύμβολο του σύγχρονου και ανανεωμένου
Παρισιού. Σε 38 δευτερόλεπτα φτάνετε στον 56ο όροφο (ταχύτερος
ανελκυστήρας της Ευρώπης). Η πανοραμική βεράντα διαθέτει χώρους
σχεδιασμένους για τη λήψη των πιο όμορφων φωτογραφιών του Παρισιού.

Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε το Tour Montparnasse μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας
(Covid-19), υπάρχει πιθανότητα να μη μπορέσει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Πριν την αναχώρηση σας δηλώστε συμμετοχή &
προπληρώστε το κόστος (30€ ενήλικες & 15€ παιδιά 4-11ετών – περιλαμβάνεται η μεταφορά και το εισιτήριο για τον 56ο όροφο).

TIP

• Έλληνας έμπειρος
συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη την
διάρκεια της εκδρομής.
• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα
της εκδρομής.

Ανακαλύψτε το «λαμπερό» Παρίσι

TIP

• Πρόγευμα καθημερινά σε
πλούσιο μπουφέ στο χώρο
του ξενοδοχείου.

Ημέρα 3η

Invalides) με τον τάφο του Ναπολέοντα. Συνεχίζουμε για το Cartier Latin, το
πανεπιστήμιο του Παρισιού (Sorbonne), το Πάνθεον, τον Άγιο Σουλπίκιο &
την εκκλησία Saint Germain des Pres. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ναι
είστε στο απόλυτο κέντρο της πόλης!!!

By night - Ξεκινάμε βραδινή κρουαζιέρα με τα περίφημα μπατώ μους (bateaux mouches) που μας δίνουν τη δυνατότητα να θαυμάσουμε
το Παρίσι φωταγωγημένο. Συνεχίζουμε ανεβαίνοντας στο λόφο της Μονμάρτης με τη θέα που μας κόβει την ανάσα & τη μοναδική Sacre
Coeur, το σπίτι του Νταλί και την πλατεία των καλλιτεχνών.

Σήμερα θα γνωρίσουμε το πιο φημισμένο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο.
Εκεί θα συναντήσουμε από την Ελληνική πτέρυγα με την Αφροδίτη της
Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης & τμήμα από μετόπη του Παρθενώνα
μέχρι την πτέρυγα με τους πίνακες των ζωγράφων, όπως του Λεονάρντο
ντα Βίντσι (Τζοκόντα), Ντελακρουά (Σφαγή της Χίου), του Τιτσιάνο, του

• Φόροι αεροδρομίου,
επίναυλοι καυσίμων &
checkpoints.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
στο κέντρο του Παρισιού
(περιοχή Όπερα Garnier ή
Πύργο Eiffel).

Καλωσήρθατε στο Παρίσι !

TIP

Περιλαμβάνει
• Αεροπορικά εισιτήρια για
τη διαδρομή Θεσσαλονίκη
– Αθήνα – Παρίσι και
το αντίστροφο κατά
την επιστροφή με τα
ολοκαίνουργια αεροσκάφη
Airbus A320-neo
της Sky Express.

Ημέρα 5η

Αγορές & καφέ στο Παρίσι ή «Απόβαση στη Νορμανδία»

Σήμερα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε έναν γαλλικό καφέ στο “Avenue”
& να επισκεφθούμε τις φανταστικές μπουτίκ της Rue du Faubourg SaintHonoré & Avenue Montaigne. Μήπως όμως θέλετε να συμμετέχετε σε
ημερήσια εκδρομή στη Νορμανδία; Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στη

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική ασφάλεια.
Ημέρα 6η

μεσαιωνική Honfleur με το γραφικό λιμανάκι της καθώς και τις ειδυλλιακές
Deauville & Trouville αποτελούν το καμάρι της κοσμοπολίτικης ακτής.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Παρίσι.

Τελευταίο πρωινό

• Δημιουργία PLF για
είσοδο στη Γαλλία & την
Ελλάδα κατά την επιστροφή.

Αναχωρούμε από το ξενοδοχείο για μία τελευταία βόλτα στο Παρίσι πριν κατευθυνθούμε στο αεροδρόμιο Charles De Gaulle. Απολαύστε την πτήση της
επιστροφής.

• ΦΠΑ

**Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα της 4ης ημέρας.
***Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα της 4ης & 5ης ημέρας.
****Οι ημέρες του προγράμματος δύναται να τροποποιηθούν.

Mercure Paris
Opera Garnier 4*

8.3

www.booking.com

Αυτό το κομψό ξενοδοχείο στεγάζεται σε ένα
κτήριο αρχιτεκτονικής Haussmann, σε απόσταση
500μ. από την Όπερα Γκαρνιέ. Διαθέτει εσωτερική
αυλή και 24ωρη ρεσεψιόν. Όλα τα κλιματιζόμενα
δωμάτια περιλαμβάνουν τηλεόραση επίπεδης
οθόνης, μίνι μπαρ και παροχές για τσάι και καφέ.
Κάθε μοντέρνο δωμάτιο προσφέρει επίσης
ηχομόνωση και δωρεάν WiFi. Τα ιδιωτικά μπάνια
είναι εξοπλισμένα με στεγνωτήρα μαλλιών.
Μπορείτε να απολαύσετε πρωινό, μεσημεριανό
γεύμα και δείπνο μέσω της υπηρεσίας δωματίου.
Το μπαρ του Mercure Paris Opera Garnier Hôtel
& Spa σερβίρει ποτά. Ο σιδηροδρομικός σταθμός
Saint Lazare είναι προσβάσιμος σε μόλις 2 λεπτά
με τα πόδια από αυτό το ξενοδοχείο Mercure.
Το διάσημο πολυκατάστημα Galeries Lafayette
βρίσκεται 500μ. μακριά.

8.0

Mercure Paris
Centre Tour Eiffel 4*

www.booking.com

Αυτό το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Παρίσι,
μόλις 2 λεπτά με τα πόδια από τον Πύργο του
Άιφελ, κοντά στο Τροκαντερό και στον Ποταμό
Σηκουάνα. Το ξενοδοχείο διαθέτει γυμναστήριο
και μπαρ, ενώ απέχει μόλις 4,5χλμ. από το Στάδιο
Παρκ ντε Πρενς. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του
Mercure Paris Centre Tour Eiffel περιλαμβάνουν
δορυφορική τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο.
Καθημερινά σερβίρεται αμερικανικό πρωινό
ή μπουφές πρωινού, το οποίο μπορείτε να
απολαύσετε στη βεράντα. Το εστιατόριο Le
Jardin προτείνει παραδοσιακό γαλλικό δείπνο
και επιλεγμένα κρασιά. Το Mercure Paris Centre
Tour Eiffel είναι προσβάσιμο σε 2 λεπτά από τον
Σταθμό Bir Hakeim του Μετρό. Η Λεωφόρος
των Ηλυσίων Πεδίων, η Αψίδα του Θριάμβου και
το Μουσείο Branly βρίσκονται επίσης σε κοντινή
απόσταση.

Paris oh la la!!! 4 ημέρες
Αναχώρηση

Δευτέρα 03.01

Ξενοδοχεία – Τοποθεσία
Mercure Paris Opera Garnier 4*
500μ από την Όπερα
500μ από Galeries Lafayette

Promo Τιμή

830€

Ξενοδοχεία – Τοποθεσία

Σάββατο 18.12
Τετάρτη 22.12
Πέμπτη 23.12
& Παρασκευή 24.12

Mercure Paris Opera Garnier 4*
500μ από την Όπερα
500μ από Galeries Lafayette

Κυριακή 02.01
& Τρίτη 04.01
Παρασκευή 31.12

Beige Hotel 4*

500μ από Galeries Lafayette

Τελική Τιμή

Τρίτη 21.12

Τρίτη 28.12

ΔΩΡΟ

Τετάρτη 29.12

Ξενοδοχεία – Τοποθεσία
Mercure Paris Centre Tour Eiffel 4*
200μ από τον Πύργο Άιφελ
300μ από σταθμό Bir-Hakeim

Mercure Paris Opera Garnier 4*
500μ από την Όπερα
500μ από Galeries Lafayette

Beige Hotel 4*

500μ από Galeries Lafayette

Επιπλέον ασφάλεια Covid-19 που περιλαμβάνει:

Το Hôtel Beige βρίσκεται στην καρδιά του
Παρισιού, ανάμεσα στην Όπερα Garnier και
τη Μονμάρτρη. Τα δωμάτιά του προσφέρουν
θέα στις στέγες του Παρισιού.Όλα τα δωμάτια
στο Plaza Opera με ιδιωτικό μπάνιο είναι
ηχομονωμένα και διαθέτουν τηλεόραση
επίπεδης οθόνης με δορυφορικά κανάλια. Στο
ισόγειο lounge του ξενοδοχείου, όπου σερβίρεται
καθημερινά πρωινό σε μπουφέ, μπορείτε
να απολαύσετε καφέ, τσάι και ποτά. Κατά τη
διάρκεια της διαμονής τους, οι επισκέπτες
μπορούν να νοικιάσουν ένα φορητό κλειδί Wi-Fi
από τη ρεσεψιόν, το οποίο διατίθεται με επιπλέον
χρέωση. Το Hotel Plaza Opera εξυπηρετείται από
ανελκυστήρα και προσφέρει 24ωρη ρεσεψιόν
και δωρεάν χώρο φύλαξης αποσκευών.

895€

Τιμή Μονόκλινου

Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

1075€

Θεσσαλονίκη – Αθήνα GQ381 07.35 – 08.30
Αθήνα – Παρίσι GQ900 11.10 – 13.35
Παρίσι – Αθήνα GQ901 14.20 – 18.35
Αθήνα – Θεσσαλονίκη GQ388 20.35 – 21.30
Εκδρομικό Πρόγραμμα

Promo Τιμή

Τελική Τιμή

Τιμή Μονόκλινου

845€

915€

1155€

885€

960€

1190€

900€

975€

1220€

975€

1055€

1460€

Paris oh la la!!! 6 ημέρες
Αναχωρήσεις

8.2

www.booking.com

Εκδρομικό Πρόγραμμα

Paris oh la la!!! 5 ημέρες
Αναχώρηση

Beige
Hotel 4*

Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

Θεσσαλονίκη – Αθήνα GQ381 07.35 – 08.30
Αθήνα – Παρίσι GQ900 11.10 – 13.35
Παρίσι – Αθήνα GQ901 14.20 – 18.35
Αθήνα – Θεσσαλονίκη GQ388 20.35 – 21.30

Εκδρομικό Πρόγραμμα

Promo Τιμή

Τελική Τιμή

Τιμή Μονόκλινου

960€

1040€

1360€

1020€

1100€

1460€

1120€

1210€

1560€

Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

Θεσσαλονίκη – Αθήνα GQ381 07.35 – 08.30
Αθήνα – Παρίσι GQ900 11.10 – 13.35
Παρίσι – Αθήνα GQ901 14.20 – 18.35
Αθήνα – Θεσσαλονίκη GQ388 20.35 – 21.30

• Ιατρικές συμβουλές & πληροφορίες συντονιστικού κέντρου (χωρίς περιορισμό χρήσης). • Υγειονομική μεταφορά του ασφαλισμένου (χωρίς όριο κόστους) • Έξοδα νοσηλείας εκτός
χώρας μόνιμης διαμονής (μέχρι 10000€). • Έξοδα μετακίνησης & διαμονής σε στενό συγγενή του ασφαλισμένου που νοσηλεύεται (ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή & διαμονή σε
ξενοδοχείο για 5 ημέρες μέχρι 500€). • Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου (μέχρι 500€). • Επαναπατρισμός του ασφαλισμένου (μέχρι 5000€). • Επαναπατρισμός των
συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου (ένα αεροπορικό εισιτήριο). • Έξοδα ξενοδοχείου καραντίνας (μέχρι 1500€) • Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού (μέχρι 1000€)

4,5,6 ΗΜΈΡΕΣ

Λονδίνο
The square mile

Λονδίνο
Ημέρα 1η Θεσσαλονίκη - Λονδίνο

ΑΣΦΑ
COVID

Περιλαμβάνει
• Αεροπορικά εισιτήρια για
τη διαδρομή Θεσσαλονίκη
– Αθήνα – Λονδίνο και
το αντίστροφο κατά
την επιστροφή με τα
ολοκαίνουργια αεροσκάφη
Airbus A320-neo της Sky
Express.
• Αποσκευή 20 κιλών &
χειραποσκευή 8 κιλών ανά
άτομο.

Καλωσήρθατε στο Λονδίνο. Ο ελληνόφωνος ξεναγός θα μας οδηγήσει στα
σημαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου περνώντας από το μνημείο του
Αλβέρτου και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ (Royal Albert Hall), από το φημισμένο
Χάιντ Παρκ (Hyde Park) με τα ανάκτορα του Κένσινγκτον (Kensington
Palace), στη συνέχεια από την Marble Arch (μαρμάρινη αψίδα) το μοναδικό
μαρμάρινο μνημείο στο Λονδίνο, όπως και από την πλατεία Τραφάλγκαρ
(Trafalgar Square), από όπου θα διακρίνουμε και τα ανάκτορα του
Μπάκιγχαμ (Buckingham Palace). Συνεχίζουμε την πανοραμική ξενάγηση

TIP

ΔΩΡΛΟ
ΕΙΑ

Ημέρα 2η Λονδίνο

• Πρόγευμα καθημερινά
σε μπουφέ στο χώρο του
ξενοδοχείου.

Λονδίνο με πάρκα και μουσεία

Οι «αγορές» του Λονδίνου

Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και όλη η μέρα στη διάθεσή σας για να
χαρείτε την υπέροχη πόλη και τις όμορφες γωνιές της. Η περίφημη
Όξφορντ Στρητ (Oxford Street) με τα αμέτρητα πολυκαταστήματα της
όπως το Σέλφριντζις, η Μποντ Στρητ (Bond Street) με τους γνωστούς
οίκους μόδας υψηλής ραπτικής. Επίσης δεν πρέπει να λησμονήσουμε το

Park) με το ζωολογικό του κήπο, το Σαιντ Τζέιμς Παρκ (St James’s Park) με
τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ (Buckingham Palace) και το Green Park. Εξίσου
σημαντικό θεωρείται το περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της
Μαντάμ Τυσσώ (Madame Tussauds) .

πολυκατάστημα – αξιοθέατο Χάροντς στο Νάιτσμπριτζ (Knightsbridge).
Εναλλακτικά προτείνουμε μία βόλτα στις διάσημες αγορές του Λονδίνου
όπως του Πορτομπέλο Ρόουντ (Portobello Road) στην περιοχή του Νότινγκ
Χίλ (Notting Hill) στο δυτικό Λονδίνο, την αγορά Spitalfields και Camden στο
ανατολικό Λονδίνο.

TIP

• Διαμονή σε ξενοδοχείο 4*
στο κέντρο του Λονδίνου.

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 (Big Ben). Μετά από μια ολιγόλεπτη στάση στον
Πύργο του Λονδίνου θα συνεχίσουμε με το Σίτυ (City) για να δούμε το
Χρηματιστήριο, την Τράπεζα της Αγγλίας και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου
Παύλου, αριστούργημα του Κρίστοφερ Ρεν. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας
θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο.

Εάν επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε στην κρουαζιέρα που οργανώνουμε στον Τάμεση. Στο τέλος της κρουαζιέρας μας θα
επισκεφθούμε το Γκρήνουιτς όπου θα θαυμάσουμε το Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο, το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο, το αρχοντικό Queens
House και φυσικά το Γκρήνουιτς Παρκ με το παλιό Βασιλικό Αστεροσκοπείο. Πριν τη δύση μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο «μάτι»
του Λονδίνου (London Eye).

Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και έχετε όλη την ημέρα στη διάθεσή σας να
γνωρίσετε καλύτερα τα πάρκα του κεντρικού Λονδίνου, το Χάιντ Παρκ (Hyde
Park) με τη λίμνη Σερπεντάιν (The Serpentine Lake) και τη χριστουγεννιάτικη
«Winter Wonderland» που θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους, τους κήπους
του Κένσινγκτον με τα ομώνυμα ανάκτορα, το Ρίτζεντ Παρκ (The Regent’s

Ημέρα 3η Λονδίνο
• Φόροι αεροδρομίου,
επίναυλοι καυσίμων &
checkpoints.

Καλωσήρθατε στο Λονδίνο

Για τη βραδινή σας ψυχαγωγία προτείνουμε να κλείσετε θέση σε μία από τις πολυάριθμες και φαντασμαγορικές θεατρικές παραστάσεις
στο West End ή Theaterland.

Το «σπίτι» των 39 μοναρχών

Ημέρα 4η Λονδίνο

Στα λεωφορεία
πραγματοποιείται τακτική
απολύμανση κατά την διάρκεια
της εκδρομής σύμφωνα με τα
υγειονομικά πρωτόκολλα.

• Έλληνας έμπειρος
συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη την
διάρκεια της εκδρομής.
• Εισιτήριο εισόδου στο
κάστρο Windsor.
• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα
της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική ασφάλεια.
• Δημιουργία PLF για
είσοδο στην Αγγλία & την
Ελλάδα κατά την επιστροφή.
• ΦΠΑ.

Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την πόλη
του Γουίντσορ (Windsor) με το κάστρο-κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας
από την εποχή του Γουλιέλμου του Κατακτητή. Θα επισκεφθείτε τα επίσημα
διαμερίσματα και το κουκλόσπιτο της Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι
του Σαιντ Τζωρτζ (Chapel of Saint George of the Bridge) 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. Επιστροφή το
απόγευμα στο Λονδίνο.

Το κάστρο Windsor είναι το παλαιότερο & μεγαλύτερο κάστρο στον κόσμο που η Βασίλισσα περνά τα περισσότερα Σαββατοκύριακα,
ιδιωτικά μέχρι και σήμερα. Σας εξασφαλίσαμε την είσοδο!

TIP

• Καθημερινές μεταφορές
με λεωφορείο βάση του
προγράμματος.

Ημέρα 5η Λονδίνο

Ημερήσια Εκδρομή στην Oxford – Stratford-upon-Avon – Bicester Outlet Village

Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Επίσης, μπορείτε να
συμμετάσχετε (ατομικά έξοδα) στην προαιρετική ολοήμερη εκδρομή μας στην
επαρχία της Αγγλίας. Πρώτη μας επίσκεψη η περίφημη πανεπιστημιούπολη
της Οξφόρδης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα
από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους που υψώνονται
πάνω από τα παμπάλαια κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους,
τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Ελεύθερος χρόνος για
βόλτες και αγορές. Επόμενη επίσκεψή μας, η κωμόπολη Στράτφορντ Απόν

Ημέρα 6η Λονδίνο- Επιστροφή

Έιβον (Stratford-upon-Avon), η γενέτειρα ενός από τους μεγαλύτερους
θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές του κόσμου, του Γουίλιαμ Σαίξπηρ
(William Shakespeare). Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι όπου γεννήθηκε και
έζησε ο «Βάρδος του Στράτφορντ» και ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό
γεύμα και βόλτα στις όχθες του ποταμού Έιβον (River Avon). Τελευταία μας
στάση θα είναι στο εκπτωτικό χωριό Bicester Outlet Village, όπου θα έχουμε
την ευκαιρία για αγορές από διάφορες μπουτίκ σε τιμές κόστους. Επιστροφή
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.

Τελευταίο πρωινό

Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ελεύθερο πρωινό για μια τελευταία βόλτα και ότι επισκέψεις δεν προλάβατε τις προηγούμενες μέρες. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο Heathrow για τη πτήση επιστροφής.

** Στην περίπτωση του 5 ήμερου προγράμματος δεν πραγματοποιείται η 5η Ημέρα.
***Στην περίπτωση του 4 ήμερου προγράμματος δεν πραγματοποιείται η 4η & η 5η Ημέρα.
****Οι ημέρες του προγράμματος δύναται να τροποποιηθούν.

Holiday Inn Bloomsbury

8.1

www.booking.com

Το μοντέρνο Holiday Inn London-Bloomsbury απέχει μόλις 150μ. από το
σταθμό Russell Square του μετρό, από όπου μπορείτε να φτάσετε στις
πολυσύχναστες περιοχές Covent Garden και West End σε λιγότερο από
5 λεπτά. Τα φωτεινά και ευάερα υπνοδωμάτια είναι κλιματιζόμενα και
περιλαμβάνουν Wi-Fi, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, παροχές για τσάι
και καφέ και ιδιωτικό μπάνιο. Το Junction Restaurant προσφέρει διεθνή
κουζίνα, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Το Junction Bar είναι ιδανικό για
ελαφριά γεύματα και σνακ, ενώ στο Callaghans μπορείτε να απολαύσετε
ιρλανδικές μπίρες παρακολουθώντας συγχρόνως αθλητικά γεγονότα σε
ζωντανή μετάδοση, στη μεγάλη τηλεόραση. Σερβίρεται επίσης μπουφές
πρωινού με ευρωπαϊκές επιλογές και μαγειρευτά πιάτα. Αυτό το Holiday
Inn βρίσκεται στην κομψή περιοχή Bloomsbury, λιγότερο από 10 λεπτά
μακριά με το μετρό από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το Χάιντ Παρκ. Το
Βρετανικό Μουσείο απέχει 550μ. και η πολυσύχναστη Oxford Street είναι
προσβάσιμη σε 15 λεπτά με τα πόδια.
London The square mile 4 Ημέρες
Αναχωρήσεις
Δευτέρα 03.01
& Πέμπτη 06.01

Ξενοδοχεία

Promo Τιμή

Holiday Inn Bloomsbury 4*

790€

500μ από το Βρετανικό Μουσείο

Εκδρομικό Πρόγραμμα
Τελική Τιμή
860€

Τιμή Μονόκλινου

Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

920€

Θεσσαλονίκη – Αθήνα GQ381 07.35 – 08.30
Αθήνα – Λονδίνο GQ900 11.10 – 13.05
Λονδίνο – Αθήνα GQ901 14.00 – 19.30
Αθήνα – Θεσσαλονίκη GQ388 20.35 – 21.30

London The square mile 5 Ημέρες
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

22.12
23.12
02.01

Holiday Inn Bloomsbury 4*

29.12
30.12

Εκδρομικό Πρόγραμμα

Promo Τιμή

Τελική Τιμή

Τιμή Μονόκλινου

Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

870 €

1000€

1020€

930€

1050€

1150€

Θεσσαλονίκη – Αθήνα GQ381 07.35 – 08.30
Αθήνα – Λονδίνο GQ900 11.10 – 13.05
Λονδίνο – Αθήνα GQ901 14.00 – 19.30
Αθήνα – Θεσσαλονίκη GQ388 20.35 – 21.30

Promo Τιμή

Τελική Τιμή

Τιμή Μονόκλινου

Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

940€

1020€

1080€

1000€

1100€

1220€

500μ από το Βρετανικό Μουσείο

London The square mile 6 Ημέρες
Αναχωρήσεις
Παρασκευή 24.12
Τρίτη 28.12

Ξενοδοχεία
Holiday Inn Bloomsbury 4*

500μ από το Βρετανικό Μουσείο

ΔΩΡΟ

Επιπλέον ασφάλεια Covid-19 που περιλαμβάνει:

Εκδρομικό Πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη – Αθήνα GQ381 07.35 – 08.30
Αθήνα – Λονδίνο GQ900 11.10 – 13.05
Λονδίνο – Αθήνα GQ901 14.00 – 19.30
Αθήνα – Θεσσαλονίκη GQ388 20.35 – 21.30

• Ιατρικές συμβουλές & πληροφορίες συντονιστικού κέντρου (χωρίς περιορισμό χρήσης). • Υγειονομική μεταφορά του ασφαλισμένου (χωρίς όριο κόστους).
• Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής (μέχρι 10000€). • Έξοδα μετακίνησης & διαμονής σε στενό συγγενή του ασφαλισμένου που νοσηλεύεται (ένα αεροπορικό εισιτήριο
με επιστροφή & διαμονή σε ξενοδοχείο για 5 ημέρες μέχρι 500€). • Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου (μέχρι 500€).
• Επαναπατρισμός του ασφαλισμένου (μέχρι 5000€). • Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου (ένα αεροπορικό εισιτήριο).
• Έξοδα ξενοδοχείου καραντίνας (μέχρι 1500€). • Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού (μέχρι 1000€)

8 ΗΜΈΡΕΣ

πΑρισι-ΛΟΝΔΙΝΟ

Χριστούγεννα σε πανέμορφες Πρωτεύουσες

ΠΑΡΙΣΙ-λονδινο
Ημέρα 1η

ΔΩΡΛΟ
ΕΙΑ

Άφιξη στο Παρίσι. Αναχωρούμε για την περιήγηση στην πρωτεύουσα της
Γαλλίας. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Τροκαντερό (Trocadéro), τον Πύργο του
Άιφελ (Eiffel Tower), τη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων (Champs-Elysees),
την Αψίδα του Θριάμβου (Arc de Triomphe), το μέγαρο των Απομάχων (Les

TIP

ΑΣΦΑ
COVID

Ημέρα 2η

By night - Ξεκινάμε βραδινή κρουαζιέρα με τα περίφημα μπατώ μους (bateaux mouches) που μας δίνουν τη δυνατότητα να θαυμάσουμε
το Παρίσι φωταγωγημένο. Συνεχίζουμε ανεβαίνοντας στο λόφο της Μονμάρτης με τη θέα που μας κόβει την ανάσα & τη μοναδική Sacre
Coeur, το σπίτι του Νταλί και την πλατεία των καλλιτεχνών.

Ανακαλύψτε το «λαμπερό» Παρίσι

Σήμερα θα γνωρίσουμε το πιο φημισμένο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο.
Εκεί θα συναντήσουμε από την Ελληνική πτέρυγα με την Αφροδίτη της
Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης & τμήμα από μετόπη του Παρθενώνα
μέχρι την πτέρυγα με τους πίνακες των ζωγράφων, όπως του Λεονάρντο
ντα Βίντσι (Τζοκόντα), Ντελακρουά (Σφαγή της Χίου), του Τιτσιάνο, του

Είστε στην πλατεία Palais Royal, μην αμελήσετε να απολαύσετε τον καφέ σας στο διάσημο & ιστορικό «Le Nemours», στο οποίο
γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας «The Tourist».

Η Xώρα του παραμυθιού

• Φόροι αεροδρομίου,
επίναυλοι καυσίμων &
checkpoints.

Ημέρα 3η

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
στο κέντρο του Παρισιού.

Αναχώρηση για το βασίλειο της Disney. Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη
στο δημοφιλέστερο πάρκο διασκέδασης της Ευρώπης. Είναι ένα τεράστιο
θεματικό πάρκο με διάφορες μορφές δραστηριοτήτων. Ζούμε σαν μικρά

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
στο κέντρο του Λονδίνου.

TIP

Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τη Disneyland μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας (Covid-19),
υπάρχει πιθανότητα να μη μπορέσει να υλοποιηθεί η επίσκεψη. Πριν την αναχώρησή σας δηλώστε συμμετοχή & προπληρώστε το κόστος
εισόδου (94€ άνω 12ετών & 86€ παιδιά 3-11ετών). Περιλαμβάνεται η μεταφορά από το ξενοδοχείο.

Ημέρα 4η

• Έλληνας έμπειρος
συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη την
διάρκεια της εκδρομής.
• Εισιτήριο εισόδου στο
κάστρο Windsor.

Ημέρα 5η

Λονδίνο με πάρκα και μουσεία

Θα 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» που θα μαγέψει μικρούς και
μεγάλους, τους κήπους του Κένσινγκτον με τα ομώνυμα ανάκτορα, το Regent
Ημέρα 6η

Οι “αγορές” του Λονδίνου

Όλη η μέρα στη διάθεσή σας για να χαρείτε την υπέροχη πόλη και τις όμορφες
γωνιές της. Η περίφημη Oxford Street με τα αμέτρητα πολυκαταστήματα
της όπως το Σέλφριντζις, η Μποντ Στρητ με τους γνωστούς οίκους μόδας
υψηλής ραπτικής. Επίσης δεν πρέπει να λησμονήσουμε το πολυκατάστημα –

Park με το ζωολογικό του κήπο, το Σαιντ Τζέιμς Παρκ με τα ανάκτορα του
Μπάκιγχαμ και το Green Park. Εξίσου σημαντικό θεωρείται το περίφημο
μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ.

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.

TIP

Για τη βραδινή σας ψυχαγωγία προτείνουμε να κλείσετε θέση σε μία από τις πολυάριθμες και φαντασμαγορικές θεατρικές παραστάσεις
στο West End ή Theaterland.

Ημέρα 7η

Το «σπίτι» των 39 μοναρχών

Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την πόλη
του Γουίντσορ (Windsor) με το κάστρο-κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας
από την εποχή του Γουλιέλμου του Κατακτητή. Θα επισκεφθείτε τα επίσημα
διαμερίσματα και το κουκλόσπιτο της Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι
του Σαιντ Τζωρτζ (Chapel of Saint George of the Bridge) 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. Επιστροφή το απόγευμα στο
Λονδίνο.

Το κάστρο Windsor είναι το παλαιότερο & μεγαλύτερο κάστρο στον κόσμο που η Βασίλισσα περνά τα περισσότερα Σαββατοκύριακα,
ιδιωτικά μέχρι και σήμερα. Σας εξασφαλίσαμε την είσοδο!

TIP

• Δημιουργία PLF για
είσοδο στη Γαλλία, την
Αγγλία & την Ελλάδα κατά
την επιστροφή.

Βασίλειο. Μετά από την πανοραμική περιήγηση της πρωτεύουσας του Αγγλίας
κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας.

Εάν επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε στην κρουαζιέρα που οργανώνουμε στον Τάμεση. Στο τέλος της κρουαζιέρας μας θα
επισκεφθούμε το Γκρήνουιτς όπου θα θαυμάσουμε το Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο, το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο, το αρχοντικό Queens
House και φυσικά το Γκρήνουιτς Παρκ με το παλιό Βασιλικό Αστεροσκοπείο. Πριν τη δύση μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο «μάτι»
του Λονδίνου (London Eye).

• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα
της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική ασφάλεια.

Εμπειρία Eurostar

Σήμερα μας περιμένει μία διαφορετική εμπειρία. Θα μεταβούμε στο σταθμό
Gare Du Nord του Παρισιού με τελικό προορισμό το σταθμό St Pancras του
Λονδίνου. Διασχίζουμε το στενό της Μάγχης και μπαίνουμε στο Ηνωμένο

• Καθημερινές μεταφορές
με λεωφορείο βάση του
προγράμματος.
Στα λεωφορεία
πραγματοποιείται τακτική
απολύμανση κατά την διάρκεια
της εκδρομής σύμφωνα με τα
υγειονομικά πρωτόκολλα.

παιδιά μέσα από τις φιγούρες του Walt Disney που μας μεγάλωσαν. Επιστροφή
αργά το απόγευμα στο Παρίσι.

TIP

• Πρόγευμα καθημερινά σε
πλούσιο μπουφέ στο χώρο
του ξενοδοχείου.

Ρεμπράντ & του Ελ Γκρεκο. Μετά το τέλος της επίσκεψης μας συνεχίζουμε
για την πλατεία του Palais Royal, διασχίζουμε την Rue du Faubourg SaintHonoré με τους περίφημους οίκους μόδας, περνάμε από την Place Vendôme
με τους κορυφαίους οίκους ωρολογοποιίας. Κλείνοντας την ημέρα μας θα
επισκεφθούμε το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων Fragonard.

Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε το Μουσείο του Λούβρου μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας
(Covid-19), υπάρχει πιθανότητα να μη μπορέσει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Λούβρου. Πριν την αναχώρηση σας δηλώστε
συμμετοχή & προπληρώστε το κόστος εισόδου (30€ ενήλικες & 10€ παιδιά – περιλαμβάνεται ενοικίαση ακουστικών). Η κράτηση είναι
υποχρεωτική & η προπληρωμή εισόδου.

• Αποσκευή 20 κιλών &
χειραποσκευή 8 κιλών ανά
άτομο.

• Εισιτήρια σιδηροδρομικά
με το υψηλής ταχύτητας
Eurostar για τη διαδρομή
Παρίσι (Gare Du Nord) –
Λονδίνο (St Pancras).

Invalides) με τον τάφο του Ναπολέοντα. Συνεχίζουμε για το Cartier Latin,
το πανεπιστήμιο του Παρισιού (Sorbonne), το Πάνθεον, τον Άγιο Σουλπίκιο
& την εκκλησία Saint Germain des Pres. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

TIP

Περιλαμβάνει
• Αεροπορικά εισιτήρια για
τη διαδρομή Θεσσαλονίκη
– Αθήνα – Παρίσι και
επιστροφή Λονδίνο –
Αθήνα - Θεσσαλονίκη με τα
ολοκαίνουργια αεροσκάφη
Airbus A320-neo της Sky
Express.

Καλωσήρθατε στο Παρίσι !

• ΦΠΑ
Ημέρα 8η

Τελευταίο πρωινό

Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ελεύθερο πρωινό για μια τελευταία βόλτα και ότι επισκέψεις δεν προλάβατε τις προηγούμενες μέρες. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο Heathrow για τη πτήση επιστροφής.

Holiday Inn Bloomsbury

8.1

www.booking.com

Το μοντέρνο Holiday Inn London-Bloomsbury απέχει μόλις 150μ. από το
σταθμό Russell Square του μετρό, από όπου μπορείτε να φτάσετε στις
πολυσύχναστες περιοχές Covent Garden και West End σε λιγότερο από
5 λεπτά. Τα φωτεινά και ευάερα υπνοδωμάτια είναι κλιματιζόμενα και
περιλαμβάνουν Wi-Fi, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, παροχές για τσάι
και καφέ και ιδιωτικό μπάνιο. Το Junction Restaurant προσφέρει διεθνή
κουζίνα, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Το Junction Bar είναι ιδανικό για
ελαφριά γεύματα και σνακ, ενώ στο Callaghans μπορείτε να απολαύσετε
ιρλανδικές μπίρες παρακολουθώντας συγχρόνως αθλητικά γεγονότα σε
ζωντανή μετάδοση, στη μεγάλη τηλεόραση. Σερβίρεται επίσης μπουφές
πρωινού με ευρωπαϊκές επιλογές και μαγειρευτά πιάτα. Αυτό το Holiday
Inn βρίσκεται στην κομψή περιοχή Bloomsbury, λιγότερο από 10 λεπτά
μακριά με το μετρό από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το Χάιντ Παρκ. Το
Βρετανικό Μουσείο απέχει 550μ. και η πολυσύχναστη Oxford Street είναι
προσβάσιμη σε 15 λεπτά με τα πόδια.

Mercure Paris
Pont de Levallois Neuilly 4*

8.4

www.booking.com

Το Mercure Paris Pont de Levallois Neuilly βρίσκεται στο Levallois-Perret,
300μ. από το CELSA, και προσφέρει βεράντα και δωμάτια με δωρεάν WiFi. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά
κανάλια. Στο ξενοδοχείο, κάθε δωμάτιο διαθέτει γραφείο. Το ιδιωτικό
μπάνιο είναι εξοπλισμένο με στεγνωτήρα μαλλιών. Τα δωμάτια διαθέτουν
ντουλάπα. Το Mercure Paris Pont de Levallois Neuilly προσφέρει μπουφέ
ή αμερικάνικο πρωινό.

Οι Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις 8 ημέρες
Αναχώρηση

Ξενοδοχεία – Τοποθεσία

Promo Τιμή

Εκδρομικό Πρόγραμμα
Τελική Τιμή

Τιμή Μονόκλινου

Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

1550€

Θεσσαλονίκη – Αθήνα GQ381 07.35 – 08.30
Αθήνα – Παρίσι GQ900 11.10 – 13.35
Λονδίνο – Αθήνα GQ701 14.00 – 19.30
Αθήνα – Θεσσαλονίκη GQ388 20.35 – 21.30

Mercure Paris Pont de Levallois Neuilly 4*
Σάββατο 21.12

1300€

ΔΩΡΟ

Holiday Inn Bloomsbury 4* London

Επιπλέον ασφάλεια Covid-19 που περιλαμβάνει:

1455€

• Ιατρικές συμβουλές & πληροφορίες συντονιστικού κέντρου (χωρίς περιορισμό χρήσης). • Υγειονομική μεταφορά του ασφαλισμένου (χωρίς όριο κόστους)
• Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής (μέχρι 10000€). • Έξοδα μετακίνησης & διαμονής σε στενό συγγενή του ασφαλισμένου που νοσηλεύεται (ένα αεροπορικό εισιτήριο με
επιστροφή & διαμονή σε ξενοδοχείο για 5 ημέρες μέχρι 500€). • Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου (μέχρι 500€). • Επαναπατρισμός του ασφαλισμένου (μέχρι
5000€). • Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου (ένα αεροπορικό εισιτήριο). • Έξοδα ξενοδοχείου καραντίνας (μέχρι 1500€)
• Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού (μέχρι 1000€)

6 ΗΜΈΡΕΣ

BENELUX
Christmas is coming..

BENELUX
ΔΩΡΛΟ
ΕΙΑ
Περιλαμβάνει
• Αεροπορικά εισιτήρια για
τη διαδρομή Θεσσαλονίκη
– Αθήνα – Βρυξέλλες
και το αντίστροφο κατά
την επιστροφή με τα
ολοκαίνουργια αεροσκάφη
Airbus A320-neo της Sky
Express.
• Αποσκευή 23 κιλών &
χειραποσκευή 8 κιλών ανά
άτομο.

Ημέρα 1η

Άφιξη στις Βρυξέλλες και αναχώρηση για το Αμστερνταμ, την πρωτεύουσα
της Ολλανδίας. Θαυμάζουμε το γραφικό Μύλο του Rembrandt στις όχθες
του ποταμού Amstel, το επιβλητικό Rijksmuseum, το ζυθοποιείο Heineken,

Ημέρα 2η

• Πρόγευμα καθημερινά σε
πλούσιο μπουφέ στο χώρο
του ξενοδοχείου.
• Καθημερινές μεταφορές
με λεωφορείο βάση του
προγράμματος.

Ημέρα 4η

• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα
της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική ασφάλεια.
• Δημιουργία PLF για
είσοδο στην Ολλανδία,
Βέλγιο & την Ελλάδα κατά
την επιστροφή.
• ΦΠΑ

Μία μαγευτική διαδρομή με υπέροχες στάσεις
Βατερλό & Λουξεμβούργο

Αναχώρηση για το Βατερλό. Ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα της
Ευρώπης διαδραματίστηκε στην συγκεκριμένη περιοχή. Είναι η τελευταία
μάχη του Ναπολέων Α’ το 1815. Συνεχίζουμε για το Λουξεμβούργο, αποτελεί

TIP

υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ημέρα 5η

Τελικός προορισμός η έδρα του Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και την πρωτεύουσα
του Βελγίου. Μία πρώτη γεύση της πόλης των Βρυξελλών. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Ναι είστε στο απόλυτο κέντρο της πόλης!!!

το μικρότερο κρατίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιηγηθούμε σε αυτήν
την πανέμορφη πόλη , που είναι περιτριγυρισμένη από κάστρα. Επιστροφή το
απόγευμα στις Βρυξέλλες.

Χριστουγεννιάτικη Αγορά – Ποιος μπορεί να πει όχι σε μία βόλτα στις στολισμένες πλατείες; Μία από τις ομορφότερες
Χριστουγεννιατικές Αγορές της Ευρώπης είναι στις Βρυξέλλες. Μην παραλείψετε τη βόλτα σας σ’ αυτή!!!

Παραμυθένια Εκδρομή

Αναχωρούμε για μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου, τη μεσαιωνική
Γάνδη. Γνωρίζουμε ένα από τα σπουδαιότερα εμπορικά λιμάνια της εποχής
του Μεσαίωνα. Συνεχίζουμε για τη μαγική Μπριζ. Η «Λίμνη της Αγάπης»

Ημέρα 6η

και φιλόξενη για κάθε επισκέπτη. Θα μεταφερθούμε στο κεντρικότερο
τμήμα της πόλης, όπου θα βρούμε την πλατεία Dam, τη μεγαλύτερη και
σπουδαιότερη πλατεία του Άμστερνταμ. Θα επισκεφθούμε μερικές από τις πιο
εντυπωσιακές εκκλησίες του Άμστερνταμ, την Zuiderkerk (Νότια Εκκλησία)
που βρίσκεται στο Nieuwmarkt και την Westerkerk (Δυτική Εκκλησία).

• Αποκλειστικά για τους ταξιδιώτες μας wine hour 17:00 – 18:00 με δωρεάν ποτά στο lobby του ξενοδοχείου!!!
• Νυχτερινή βόλτα με καραβάκια στα κανάλια που μας προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία.

Αναχώρηση για τις Βρυξέλλες . Θα επισκεφθούμε την Χάγη, την έδρα του
Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, στη συνέχεια
την μεσαιωνική πόλη Ντελφ, μία πόλη με πανέμορφο ιστορικό κέντρο.
Συνεχίζουμε για το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου.

Στα λεωφορεία
πραγματοποιείται τακτική
απολύμανση κατά την διάρκεια
της εκδρομής σύμφωνα με τα

• Έλληνας έμπειρος
συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη την
διάρκεια της εκδρομής.

Ανακαλύψτε το Άμστερνταμ

TIP

Ημέρα 3η

το Βασιλικό Παλάτι (Koninklijk Paleis), τον κεντρικό σταθμό (Centraal
Station). Το ξενοδοχείο μας είναι δίπλα! Βρισκόμαστε στο απόλυτο κέντρο!

Αποκλειστικά για τους ταξιδιώτες μας wine hour 17:00 – 18:00 με δωρεάν ποτά στο lobby του ξενοδοχείου!!!
By night στη Red Light District – Βρισκόμαστε στην τοποθεσία δίπλα στο παλιό λιμάνι. Η περιοχή ήταν περιστοιχισμένη από
τείχη «De wallen».

Πρόκειται για μια από τις πιο πολυπολιτισμικές πόλεις της Ευρώπης Αν
περπατήσετε στην πόλη, θα σας υποδεχτούν άνθρωποι από περίπου 180
διαφορετικές χώρες, που μοιράζονται έναν κοινό στόχο: ζουν, συνυπάρχουν
και ευδοκιμούν μέσα σε μια ιδιαίτερη κοινότητα. Είναι ακριβώς αυτή η
νοοτροπία που κάνει το Άμστερνταμ μια πόλη ανοιχτή στην διαφορετικότητα

• Φόροι αεροδρομίου,
επίναυλοι καυσίμων &
checkpoints.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*
στο κέντρο του Άμστερνταμ
& στο κέντρο των
Βρυξελλών.

Καλωσήρθατε στο Άμστερνταμ!
TIP

ΑΣΦΑ
COVID

Τελευταία βόλτα

Σήμερα θα επισκεφτούμε στην πλατεία Γκραν Πλας όπου βρίσκεται το
Δημαρχείο, το Μουσείο της πόλης, το άγαλμα του Μανεκέν Πιρς, το σύμβολο
της πόλης. Ακόμα βλέπουμε το Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των

είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζουμε , τη γέφυρα του Αγίου Βονιφατίου, το
Μέγαρο των Αρχόντων και καταλήγουμε στο ιστορικό κέντρο. Επιστροφή στις
Βρυξέλλες αργά το απόγευμα.

Βρυξελλών. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της
επιστροφής.

Kimpton De Witt Hotel 5*

8.9

www.booking.com

Το Kimpton De Witt Amsterdam βρίσκεται στην καρδιά του Άμστερνταμ,
300μ. από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Οι επισκέπτες μπορούν
να απολαύσουν το εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Στις
εγκαταστάσεις διατίθεται ιδιωτικός χώρος στάθμευσης. Το Kimpton De
Witt Amsterdam διαθέτει 274 δωμάτια, εκ των οποίων 15 δωμάτια σε
αυθεντικά κτήρια της Αναγέννησης, καθώς και δωρεάν Wi-Fi. Στα δωμάτια,
οι επισκέπτες μπορούν να βρουν χαλάκια γιόγκα και στο λόμπι υπάρχει
ένας σταθμός τσαγιού για δωρεάν τσάι. Στη μέση του ξενοδοχείου θα βρείτε
24ωρη ρεσεψιόν. Οι επαγγελματίες επισκέπτες επωφελούνται από 8 χώρους
συναντήσεων και εκδηλώσεων συνολικού εμβαδού 602 τετραγωνικών
μέτρων. Η Βασιλική του Αγίου Νικολάου απέχει 400μ. από το Kimpton De Witt
Amsterdam, ενώ το Βασιλικό Παλάτι του Άμστερνταμ είναι 500μ. μακριά. Το
πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το αεροδρόμιο Schiphol, σε απόσταση 20χλμ.
Αποκλειστικά για τους ταξιδιώτες μας wine hour 17:00 – 18:00 με δωρεάν
ποτά στο lobby του ξενοδοχείου!!!

Hotel Le Plaza Brussels 5*

8.4

www.booking.com

Το Le Plaza προσφέρει γαλλική πρόσοψη, ψηλές οροφές και πολυτελείς
ταπετσαρίες στους τοίχους. Βρίσκεται μπροστά στην Εμπορική Περιοχή Rue
Neuve, ενώ απέχει 2 στάσεις με το τραμ από την πολυσύχναστη πλατεία
Grand Place. Διαθέτει ένα διατηρητέο θέατρο μαυριτανικής αρχιτεκτονικής,
ενώ παρέχει γυμναστήριο και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.Τα
δωμάτια στο Hotel Le Plaza είναι εξοπλισμένα με τηλεόραση επίπεδης
οθόνης, μίνι μπαρ και κλιματισμό. Περιλαμβάνουν μεγάλη επιφάνεια
εργασίας και ιδιωτικό μπάνιο, κάποια με μπανιέρα. Το Brasserie Estére
των εγκαταστάσεων έχει ζωγραφιστό θόλο, μαρμάρινη διακόσμηση και
γυάλινους πολυελαίους και προτείνει γκουρμέ πιάτα σε μια εκλεπτυσμένη
ατμόσφαιρα. Το πρωινό σερβίρεται στη μεγάλη σάλα, ενώ στον πρώην
χειμερινό κήπο μπορείτε να απολαύσετε ποτά. Ο σταθμός Rogier του μετρό
απέχει 200μ. και το άγαλμα Manneken Pis είναι προσβάσιμο σε μόλις 15
λεπτά με τα πόδια. Το Hotel Le Plaza είναι σε απόσταση μόλις 5 λεπτών με τα
πόδια από το σιδηροδρομικό σταθμό Brussels-North και την Πλατεία Place
de la Monnaie.

BeneLUX 6 ημέρες
Αναχώρηση

Ξενοδοχεία – Τοποθεσία

Τρίτη 21.12

300m από Centraal Station

Promo Τιμή

Εκδρομικό Πρόγραμμα
Τελική Τιμή

Τιμή Μονόκλινου

Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

1425€

Θεσσαλονίκη – Αθήνα GQ381 07.35 – 08.30
Αθήνα – Βρυξέλλες GQ900 11.35 – 14.00
Βρυξέλλες – Αθήνα GQ901 14.50 – 19.00
Αθήνα – Θεσσαλονίκη GQ388 20.35 – 21.30

Kimpton De Witt 5*

1000€

Le Plaza Hotel 5*

1100€

Κέντρο Πόλης Rue Neuve

BeneLUX 6 ημέρες
Αναχώρηση

Ξενοδοχεία – Τοποθεσία

Τρίτη 28.12

300m από Centraal Station

Promo Τιμή

Τελική Τιμή

Τιμή Μονόκλινου

Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

1700€

Θεσσαλονίκη – Αθήνα GQ381 07.35 – 08.30
Αθήνα – Βρυξέλλες GQ900 11.35 – 14.00
Βρυξέλλες – Αθήνα GQ901 14.50 – 19.00
Αθήνα – Θεσσαλονίκη GQ388 20.35 – 21.30

Kimpton De Witt 5*
Le Plaza Hotel 5*

Κέντρο Πόλης Rue Neuve

ΔΩΡΟ

Εκδρομικό Πρόγραμμα

Επιπλέον ασφάλεια Covid-19 που περιλαμβάνει:

1160€

1260€

• Ιατρικές συμβουλές & πληροφορίες συντονιστικού κέντρου (χωρίς περιορισμό χρήσης). • Υγειονομική μεταφορά του ασφαλισμένου (χωρίς όριο κόστους) • Έξοδα νοσηλείας εκτός
χώρας μόνιμης διαμονής (μέχρι 10000€). • Έξοδα μετακίνησης & διαμονής σε στενό συγγενή του ασφαλισμένου που νοσηλεύεται (ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή & διαμονή σε
ξενοδοχείο για 5 ημέρες μέχρι 500€). • Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου (μέχρι 500€). • Επαναπατρισμός του ασφαλισμένου (μέχρι 5000€).
• Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου (ένα αεροπορικό εισιτήριο). • Έξοδα ξενοδοχείου καραντίνας (μέχρι 1500€) • Αποζημίωση για
ακύρωση ταξιδιού (μέχρι 1000€)

5 ΗΜΈΡΕΣ

ΡΩΜΗ
«Ο κύβος ερρίφθη» . .

ΡΩΜΗ
ΔΩΡΛΟ
ΕΙΑ
ΑΣΦΑ
COVID

Ημέρα 1η

Η ξενάγησή μας ξεκινάει με μια πανοραμική διαδρομή. Καθώς θα
κατευθυνόμαστε προς το ιστορικό κέντρο θα θαυμάσουμε τις κατακόμβες της
Αγ. Καλλίστου και εν συνεχεία διασχίζοντας την Άππια οδό θα δούμε τα Λουτρά,
γνωστά και ως Θέρμες του αυτοκράτορα Καρακάλα. Επόμενο αξιοθέατο
θα είναι το Circo Massimo που φημολογείται πως ήταν ο μεγαλύτερος
ιππόδρομος στον κόσμο. Τελειώνοντας την πανοραμική διαδρομή στο
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του
κόσμου εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την αψίδα του Μεγάλου

• Αποσκευή 20 κιλών &
χειραποσκευή 8 κιλών ανά
άτομο.
• Φόροι αεροδρομίου,
επίναυλοι καυσίμων &
checkpoints.

Καλωσήρθατε στη Ρώμη!

TIP

Περιλαμβάνει
• Αεροπορικά εισιτήρια για
τη διαδρομή Θεσσαλονίκη
– Αθήνα – Ρώμη και
το αντίστροφο κατά
την επιστροφή με τα
ολοκαίνουργια αεροσκάφη
Airbus A320-neo της Sky
Express.

Ημέρα 2η

Ρώμη by night Μία βόλτα στη νυκτερινή Ρώμη μας δίνει τη δυνατότητα να θαυμάσουμε την Αιώνια Πόλη φωταγωγημένη
& στολισμένη! Μη χάσετε την ευκαιρία να νιώσετε την Ιταλική κουλτούρα στην πιο αυθεντική της εκδοχή μέσα στα πέτρινα
μεσαιωνικά σοκάκια όπου φιλοξενούνται μοντέρνα εστιατόρια & καφετέριες, φυσικά στην Trastevere.

Διασχίζοντας την καρδιά της «Αιώνιας πόλης»

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
sup στο κέντρο της Ρώμης.

Αναχώρηση για μια μοναδική περιπατητική ξενάγηση. Κατεβαίνοντας την
Via Veneto θα συναντήσουμε την Via Sistina ένας από τους πιο εμπορικούς
δρόμους της Ρώμης από εκεί θα πλησιάσουμε στην πολυσύχναστη Piazza Di
Spagna με τα διάσημα σκαλοπάτια. Έπειτα συνεχίζουμε για την Φοντάνα ντι
Τρέβι για να ρίξουμε το καθιερωμένο νόμισμα και αμέσως μετά περνώντας

• Πρόγευμα καθημερινά σε
πλούσιο μπουφέ στο χώρο
του ξενοδοχείου.

Ημέρα 3η

• Καθημερινές μεταφορές
με λεωφορείο βάση του
προγράμματος.

Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανό, για να ξεναγηθούμε στα
περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα
του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης. Περνώντας από τους περίφημους
Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών
και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην

• Έλληνας έμπειρος
συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη την
διάρκεια της εκδρομής.
• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα
της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική ασφάλεια.
• Δημιουργία PLF για
είσοδο στην Ιταλία & την
Ελλάδα κατά την επιστροφή.
• ΦΠΑ

Βατικανό

TIP

Στα λεωφορεία
πραγματοποιείται τακτική
απολύμανση κατά την διάρκεια
της εκδρομής σύμφωνα με τα
υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ημέρα 4η

την Via Del Corso ο κεντρικότερος δρόμος της Ρώμης γεμάτος σικ μαγαζιά
και Ιταλικές μπουτίκ θα καταλήξουμε στο Pantheon αρχαίος Ρωμαϊκός ναός
ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία Ροτόντας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και
αγορές στο κέντρο της Ρώμης.

Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Michelangelo.
Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη
μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου
Πέτρου. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το Καστέλ Σαντ’ Άντζελο. Ελεύθερος
χρόνος για βόλτα στο κέντρο της Ρώμης.

Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή & να προπληρώσετε
το κόστος εισόδου (40€ για ενήλικες & 30€ για παιδιά μέχρι 18 ετών). Υποχρεωτική κράτηση & προπληρωμή εισόδου λίγες
μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του
Βατικανού.

Γιορτές στη Ρώμη

Η βόλτα μας ξεκινάει στην Piazza Del Popolo (Πλατεία του λαού) όπου θα
απολαύσουμε τον Ιταλικό ζεστό καφέ. Αμέσως μετά αναχωρούμε για τη
Χριστουγεννιάτικη αγορά στην Piazza Navona όπου η περίφημη μπαρόκ
πλατεία, μετατρέπεται σε μια τεράστια αγορά των Χριστουγέννων. Θα βρείτε

Ημέρα 5η

Κωνσταντίνου. Έπειτα περνώντας μέσα απο την Οδό των Αυτοκρατορικών
Αγορών, θα φτάσουμε στο λόφο του Καπιτωλίου & στην Πιάτσα Βενέτσια όπου
κάθε χρόνο στολίζεται ένα από τα μεγαλύτερα Χριστουγεννιάτικα δέντρα στη
Ρώμη. Εκεί θα δούμε και το ογκώδες μαρμάρινο λευκό μνημείο αφιερωμένο
στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄(Vittorio Emanuele), τον πρώτο βασιλιά της
ενωμένης Ιταλίας , αμέσως μετά θα θαυμάσουμε την αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά
(Φόρουμ). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ναι βρισκόμαστε στο απόλυτο
κέντρο της πόλης!!!

Τελευταία βόλτα

περίπτερα που πωλούν όλα τα είδη των χριστουγεννιάτικων γλυκών,
παιχνίδια, διακοσμητικά και δώρα. Ελεύθερος χρόνος να απολαύσετε την
μέρα των Χριστουγέννων.

Πανοραμική βόλτα με το λεωφορείο μας για ένα τελευταίο αντίο στο διαμάντι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με προορισμό το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε
την πτήση της επιστροφής.

9.2

www.booking.com

Via Veneto Suites

Το Via Veneto Suites βρίσκεται στη Ρώμη και απέχει 1,2χλμ. από την Πιάτσα
Μπαρμπερίνι. Προσφέρει υπηρεσίες θυρωρείου, υποαλλεργικά δωμάτια,
μπαρ, δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους και κοινόχρηστο lounge. Η
Πιάτσα ντι Σπάνια και η Βία Κοντότι βρίσκονται σε απόσταση περίπου 2χλμ.,
ενώ η οδός Via Margutta είναι 2,1χλμ. μακριά. Στο κατάλυμα θα βρείτε ακόμη
υπηρεσία δωματίου, υπηρεσία εισιτηρίων και χώρο φύλαξης αποσκευών. Τα
κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης,
βραστήρα, μπιντέ, στεγνωτήρα μαλλιών και επιφάνεια εργασίας. Όλες οι
μονάδες του ξενώνα έχουν επίσης ντουλάπα και ιδιωτικό μπάνιο.Στο Via
Veneto Suites σερβίρεται καθημερινά ευρωπαϊκό πρωινό.

8.1

Hotel Imperiale Hotel 4*

www.booking.com

Το Hotel Imperiale στεγάζεται σε ένα κτήριο του 19ου αιώνα στην οδό Via
Veneto της Ρώμης, κοντά στον σταθμό Barberini του μετρό, στη γραμμή Α. Τα
δωμάτια χαρακτηρίζονται από πολυτέλεια και υψηλής ποιότητας υφάσματα,
ενώ οι εσωτερικοί χώροι του καταλύματος είναι διακοσμημένοι με μάρμαρο.
Τα δωμάτια του Imperiale διαθέτουν ντους ή μπανιέρα-υδρομασάζ, καθώς
και μίνι μπαρ, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και πρόσβαση στο internet.
Καθένα έχει διαφορετικό μέγεθος και ντιζάιν, ενώ ορισμένα περιλαμβάνουν
πολυθρόνες και ένα μικρό χολ. Καθημερινά σερβίρεται μπουφές πρωινού. Το
εστιατόριο Gazebo βρίσκεται ακριβώς επάνω στη Via Veneto, όπου τουρίστες
και ντόπιοι πηγαίνουν για να κάνουν τις αγορές τους και να θαυμάσουν αυτόν
τον διάσημο δρόμο.

«Ο κύβος ερρίφθη» 5 ημέρες
Αναχώρηση

ΔΩΡΟ

Τετάρτη 22.12

Εκδρομικό Πρόγραμμα

Ξενοδοχεία – Τοποθεσία

Promo Τιμή

Τελική Τιμή

Via Veneto Suites 4*
Villa Borghese

730€

795€

Imperiale 4*
Via Veneto

740€

800€

Επιπλέον ασφάλεια Covid-19 που περιλαμβάνει:

Τιμή Μονόκλινου

Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

985€

Θεσσαλονίκη – Αθήνα GQ381 07.35 – 08.30
Αθήνα – Ρώμη GQ900 11.10 – 12.10
Ρώμη – Αθήνα GQ901 13.10 – 16.00
Αθήνα – Θεσσαλονίκη GQ388 19.05 – 20.00

• Ιατρικές συμβουλές & πληροφορίες συντονιστικού κέντρου (χωρίς περιορισμό χρήσης). • Υγειονομική μεταφορά του ασφαλισμένου (χωρίς όριο κόστους) • Έξοδα νοσηλείας εκτός
χώρας μόνιμης διαμονής (μέχρι 10000€). • Έξοδα μετακίνησης & διαμονής σε στενό συγγενή του ασφαλισμένου που νοσηλεύεται (ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή & διαμονή σε
ξενοδοχείο για 5 ημέρες μέχρι 500€). • Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου (μέχρι 500€). • Επαναπατρισμός του ασφαλισμένου (μέχρι 5000€).
• Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου (ένα αεροπορικό εισιτήριο). • Έξοδα ξενοδοχείου καραντίνας (μέχρι 1500€) • Αποζημίωση για
ακύρωση ταξιδιού (μέχρι 1000€)

Το Genius Travel έχει λάβει πιστοποίηση
από την Dekra (Standard Trusted Facility)
με αφορμή την πανδημία Covid-19.
Ακολουθούμε τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)
& του Εθνικού Οργανισμού Δημίσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Σκοπός της πιστοποίησης είναι η αποφυγή διασποράς του κορονοϊού
& η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων και των πελατών.

Τρόποι επικοινωνίας
Στο Γραφείο μας Μεγάλου Αλέξανδρου 132, στον Εύοσμο
Τηλεφωνικά στα 2312313519 & 2310387234
Μέσω site www.travelgenius.gr
Μέσω mail στο info@travelgenius.gr & sales@travelgenius.gr
ΜΗΤΕ 0933E60000192501

