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5 ΗΜΕΡΕΣ

UNIQUE
experience

1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Μαρακές
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο. Αναχώρηση με προορισμό το
Μαρόκο. Άφιξη στο Μαρακές, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
2η ημέρα Μαρακές (ξενάγηση) - Φοινικόδασος
Μαρακές
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Θα δούμε,
μεταξύ άλλων, εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του
Μαρακές, το παλάτι Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ,
πανέμορφο ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή
μαροκινών λαϊκών τεχνών. Συνεχίζουμε με τη φημισμένη
πλατεία Τζεμάα ελ Φνα γνωστή ως «Πλατεία των Θαυμάτων».
Η Τζεμάα ελ Φνα αποτελεί σύμβολο του Μαρακές, όπου επί
καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το
συνθέτουν υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές
φιδιών, παραμυθάδες, σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες
μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των
εμπορικών περιοχών που ονομάζονται σουκς. Η Μεντίνα του

ANAXΩΡΗΣΗ

Σάββατο
29.02

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

Atlas Asni 4*
ή παρόμοιο

Μαρακές (παλιά πόλη) έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της Unesco. Στη συνέχεια, προαιρετικά, θα
περιηγηθούμε στα μονοπάτια του ολάνθιστου παραμυθένιου
κήπου Μαζορέλ όπου βρίσκεται και το μνημείο για τον Yves
Saint Laurent, ο οποίος εξασφάλισε τη διατήρηση των κήπων
με προσωπική φροντίδα. Τέλος, επίσκεψη στο φοινικόδασος
Μαρακές με τις εντυπωσιακές βίλες και τα πολυτελή ξενοδοχεία
όπου θα έχουμε χρόνο για αναμνηστικές φωτογραφίες
με φόντο τις καμήλες και τους φοίνικες. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα Μαρακές - Προαιρετική εκδρομή στην
Εσαουίρα
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να περιπλανηθείτε μόνοι σας
στο πανέμορφο Μαρακές και για τις αγορές σας. Προτείνουμε
να επισκεφθείτε την Εσαουίρα, παραθαλάσσια πόλη του
δυτικού Μαρόκου, στις ακτές του Ατλαντικού. Θα θαυμάσουμε
τα επιβλητικά τείχη στο χρώμα της άμμου, τα λευκά σαν
νησιώτικα σπίτια και θα αισθανθούμε πρωταγωνιστές σε

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

ημιδιατροφή

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

470 €

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

470 €

φιλμ εποχής. Αποτελεί πόλη των τεχνών και των γραμμάτων
με πλούσια καλλιτεχνική δημιουργία. Το οχυρωμένο κέντρο
της, η Μεντίνα, έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της Unesco. Επιστροφή στο Μαρακές. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
4η ημέρα Μαρακές (ελεύθερη μέρα) Αποχαιρετιστήριο φολκλορικό θέαμα
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα στο Μαρακές για να απολαύσετε
τις ομορφιές του. Το Μαρακές πήρε το όνομά του από τα κόκκινα
τείχη και κτίρια που περιβάλλουν την πόλη και της χαρίζουν
αυτήν την απόκοσμη γοητεία. Δείπνο και θα μεταβούμε για το
αποχαιρετιστήριο φολκλορικό γλέντι, όπου θα απολαύσουμε
ένα φανταστικό θέαμα.
5η ημέρα Μαρακές - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο. Πτήση και άφιξη
στην πόλη μας.

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Πτήσεις & ώρες με την εγγύηση &
αξιοπιστία της AEGEAN AIRLINES

150 €

Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Πτήση Α3 7103 07:20-08:10
Αθήνα-Μαρακές
Πτήση Α3 738 09:15-12:45
Μαρακές-Αθήνα
Πτήση Α3 739 13:35-18:55
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πτήση Α3 7128 20:55-21:50

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 250€. | Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή 56x45x25cm & βαλίτσα 23kg.

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού. Διαμονή σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται. Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο. Φολκλορική βραδιά
με ποτό. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός. Τοπικοί ξεναγοί. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι
καυσίμων. Φιλοδωρήματα 20€. Προαιρετική εκδρομή στην Εσαουίρα 50€. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΔΩΡΟ

ΜΕΓΆΛΟΣ ΓΎΡΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΎ

ΜΑΡΌΚΟΥ

μια νύχτα στη μαγευτική Ταγγέρη
& στην μπλε πόλη

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΜΟΝΑ ΔΙΚΌ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

8 ΗΜΕΡΕΣ

ΚΑΖΑΜΠΛΆΝΚΑ - ΡΑΜΠΆΤ - ΤΑΓΓΈΡΗ - ΣΕΦΣΑΟΥΈΝ (ΜΠΛΕ ΠΟΛΗ) - ΜΕΚΝΈΣ - ΦΕΖ - ΙΦΡΆΝ - ΜΠΕΝΊ ΜΕΛΆΛ - ΜΑΡΑΚΈΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Πτήση για Μαρακές Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση Μαρακές. Άφιξη και
θα κατευθυνθούμε στην οικονομική πρωτεύουσα του Μαρόκου,
Καζαμπλάνκα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος για
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη, δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Ταγγέρη
Πρόγευμα και θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας στην Καζαμπλάνκα
με την κεντρική αγορά, την πλατεία Ηνωμένων Εθνών και την
πλατεία Μοχάμεντ Ε΄. Θα θαυμάσουμε το μέγα τζαμί του Χασάν Β΄
(εξωτερικά) και θα δούμε την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς με την
πλούσια συνοικία Άνφα με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα γκολφ.
Αναχώρηση για τη μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μαρόκου,
Ραμπάτ. Εκεί θα θαυμάσουμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το
παλιό φρούριο Oudaya Kasbah, το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε΄
και τον πύργο Χασάν. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε παραλιακά για
την κοσμοπολίτικη Ταγγέρη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο
και διανυκτέρευση.
3η ημέρα Ταγγέρη - Σεφσαουέν (Μπλε Πόλη) - Μεκνές
- Φεζ
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην Ταγγέρη που βρίσκεται
κτισμένη πάνω στο Στενό του Γιβραλτάρ. Θα δούμε την κυκλική
πλατεία Grand Socco, μπροστά από τη διάσημη μεντίνα της
πόλης και τα δαιδαλώδη σουκς. Αναχωρούμε για την μαγευτική
πόλη Σεφσαουέν που βρίσκεται στους πρόποδες των βουνών
Ριφ και φημίζεται για τη μεδίνα που είναι βαμμένη σε μια
παλέτα μαγευτικών μπλε αποχρώσεων. Συνεχίζουμε για την
πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, όπου θα δούμε την
ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως πλατεία καταστροφής της

ANAXΩΡΗΣΗ

Σάββατο
29.02

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
Farah 5*
Καζαμπλάνκα
Solazur 4* Ταγγέρη
Zalagh Parc
Palace 5* Φεζ
Palm Plaza 5*
Μαρακές ή παρόμοια

μεγαλοπρεπής πόλης Μπαμπ ελ Μανσούρ και το παλάτι Μουλάι
Ισμαήλ. Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ημέρα Φεζ (ξενάγηση)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη μεγαλύτερη
σε πληθυσμό πόλη μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις
τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις, Φεζ. Η ξενάγηση στην πρώτη
μουσουλμανική Μεντίνα ξεκινάει από το παλαιότερο οχυρωμένο
τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί θα δούμε εξωτερικά
την κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία
Μελλάχ, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το παλάτι
των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν που αποτελούσε ένα από
τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού τότε κόσμου και το
μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα Φεζ - Μέσος Άτλαντας - Μαρακές
Πρόγευμα και θα αναχώρησουμε από τη Φεζ. Με ενδιάμεσες
στάσεις στην ορεινή Ιφράν που βρίσκεται στην περιοχή του
μέσου Άτλαντα και στη συνέχεια στην όμορφη Μπενί Μελάλ που
αποτελεί οικονομικό κέντρο της περιοχής, άφιξη στο εξωτικό και
κοσμοπολίτικο Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.
6η ημέρα Μαρακές
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Θα δούμε, μεταξύ
άλλων, εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές,
το παλάτι Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ, πανέμορφο
ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή μαροκινών
λαϊκών τεχνών. Συνεχίζουμε με τη φημισμένη πλατεία Τζεμάα
ελ Φνα γνωστή ως «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμάα ελ
Φνα αποτελεί σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

ημιδιατροφή

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

790 €

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

790 €

βάσης εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν
υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών,
παραμυθάδες, σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες μαγαζιά που
ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των εμπορικών περιοχών
που ονομάζονται σουκς. Η Μεντίνα του Μαρακές (παλιά πόλη)
έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.
Στη συνέχεια, προαιρετικά, θα περιηγηθούμε στα μονοπάτια του
ολάνθιστου παραμυθένιου κήπου Μαζορέλ όπου βρίσκεται και
το μνημείο για τον Yves Saint Laurent, ο οποίος εξασφάλισε τη
διατήρηση των κήπων με προσωπική φροντίδα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
7η ημέρα Μαρακές - Προαιρετική εκδρομή στην
Ουαρζαζάτ - Αποχαιρετιστήριο φολκλορικό θέαμα
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στο Μαρακές. Προτείνουμε μια
ημερήσια εκδρομή στην Ουαρζαζάτ. Αποτελεί προπύργιο της
ερήμου και διαθέτει δύο από τις ομορφότερες κάσμπες του
Μαρόκου τις οποίες θα επισκεφθούμε. Η πρώτη γνωστή ως κάσμπα
Ταουρίρτ (εξωτερική επίσκεψη) ήταν τόπος κατοικίας του πασά Ταμί
Ελ Γκλάουι με πύργους που υψώνονται πάνω από τις σκεπές των
παραδοσιακών σπιτιών. Η δεύτερη κάσμπα ονομάζεται Αΐτ Μπεν
Xαντού, έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς από την Unesco και έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό
για πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Στη συνέχεια επιστροφή
στο Μαρακές. Δείπνο και θα μεταβούμε για το αποχαιρετιστήριο
φολκλορικό γλέντι, όπου θα απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.
8η ημέρα Μαρακές - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Πτήσεις & ώρες με την εγγύηση &
αξιοπιστία της AEGEAN AIRLINES

250 €

Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Πτήση Α3 7103 07:20-08:10
Αθήνα-Μαρακές
Πτήση Α3 738 09:15-12:45
Μαρακές-Αθήνα
Πτήση Α3 739 13:35-18:55
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πτήση Α3 7128 20:55-21:50

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 280€. | Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή 56x45x25cm & βαλίτσα 23kg.
Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή με Aegean Airlines. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού. Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 5*. Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο. Φολκλορική
βραδιά με ποτό. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός. Τοπικοί ξεναγοί. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνει: Φόρους αεροδρομίων.
Προαιρετική εκδρομή στην Ουαρζαζάτ €50. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Φιλοδωρήματα €20.
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BAΣΙΛΙΚΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ

1η ημέρα Πτήση για Λονδίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη μεγαλύτερη
ευρωπαϊκή μητρόπολη, το κοσμοπολίτικο Λονδίνο. Άφιξη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και ελεύθερος
χρόνος. Προαιρετικά σας προτείνουμε έναν πανοραμικό γύρο της
φωταγωγημένης πόλης (London by night) με στάσεις σε σημεία
όπως το Soho και το Covent Garden.
2η ημέρα Λονδίνο (περιήγηση πόλης) - Βρετανικό
Μουσείο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική
ξενάγηση στη βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα δούμε,
μεταξύ άλλων, την πλατεία Τραφάλγκαρ με την Εθνική Πινακοθήκη,
την οδό Γουάιτχολ, όπου βρίσκονται πολλά υπουργεία, το Αββαείο
Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό Κοινοβούλιο με το διάσημο ρολόι Big
Ben, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, επίσημη κατοικία της βασίλισσας
Ελισάβετ, τον καθεδρικό του Αγίου Παύλου, όπου λαμβάνουν
χώρα οι μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, τον Πύργο
του Λονδίνου, την πασίγνωστη πλατεία Πικαντίλι κ.ά. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμάσουμε τα
περίφημα αγάλματα και γλυπτά του Παρθενώνα που φυλάσσονται
στην πτέρυγα των ελληνικών αρχαιοτήτων (ελεύθερη είσοδος). Το

ANAXΩΡΗΣΗ
Παρασκευή
28.02
4 ημέρες

Πέμπτη 27.02
& Παρασκευή
28.02 5 ημέρες

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
4,5 ΗΜΕΡΕΣ

βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια από τις περίφημες
θεατρικές παραστάσεις της αγγλικής πρωτεύουσας.

στο εκπτωτικό χωριό Bicester, επιστροφή στο Λονδίνο αργά το
απόγευμα.

3η ημέρα Λονδίνο - Προαιρετική ημερήσια εκδρομή
Οξφόρδη - Στράτφορντ-Απον-Έιβον - Bicester
Πρόγευμα και θα προτείνουμε μία προαιρετική ολοήμερη εκδρομή
στην επαρχία της Αγγλίας. Θα επισκεφθούμε δύο σημαντικές πόλεις
του πνεύματος, καθώς και το διάσημο εκπτωτικό χωριό Bicester,
όπου θα ικανοποιηθούν και οι καταναλωτικές επιθυμίες μας.
Πρώτος σταθμός στην εκδρομή, η περίφημη Πανεπιστημιούπολη
της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα
σύνολο 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 μία γραφική διαδρομή
περνώντας από τα παραδοσιακά χωριά της περιοχής Κότσγουολντς
που θα μας οδηγήσει στην κωμόπολη του Στράτφορντ-Απον–Έιβον,
τη γενέτειρα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ενός από τους μεγαλύτερους
θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές στον κόσμο. Θα θαυμάσουμε
τα κλασικά μεσαιωνικά σπίτια, τα στενά δρομάκια με τα κλασικά
καταστήματα που σφύζουν από τουρισμό και το περίφημο ποτάμι
Έιβον που είναι γεμάτο ποταμόπλοια. Μετά την επίσκεψή μας

4η ημέρα Λονδίνο - Εκδρομή στο Γουίνδσορ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για επίσκεψη στην πόλη του
Γουίνδσορ με τα θερινά ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας
(προαιρετική είσοδος στο κάστρο) όπου θα έχουμε την ευκαιρία
να θαυμάσουμε την κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας από 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 Αγίου Γεωργίου 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 Γουίνδσορ.
Επιστροφή στο Λονδίνο.
5η ημέρα Λονδίνο - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο
για την πτήση της επιστροφής.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Πτήσεις & ώρες με την εγγύηση &
αξιοπιστία της AEGEAN AIRLINES

Holiday Inn
Regent’s Park
4*

πρωινό

595 €

420 €

170€

Θεσσαλονίκη-Αθήνα Πτήση Α3 7111 11:35-12:25
Αθήνα-Λονδίνο Πτήση Α3 602 13:25-15:30
Λονδίνο-Αθήνα Πτήση Α3 609 22:15-03:50
Αθήνα - Θεσσαλονίκη Πτήση Α3 7104 07:00-07:55

Holiday Inn
Regent’s Park
4*

πρωινό

650 €

455€

225€

27.02 | Θεσσαλονίκη-Αθήνα Πτήση Α3 7111 11:35-12:25
Αθήνα-Λονδίνο Πτήση Α3 602 13:25-15:30
Λονδίνο-Αθήνα Πτήση Α3 603 16:35-22:20
Αθήνα - Θεσσαλονίκη Πτήση Α3 7136 23:15-00:10
28.02 | Θεσσαλονίκη-Αθήνα Πτήση Α3 7101 06:25-07:15
Αθήνα-Λονδίνο Πτήση Α3 606 08:40-10:30
Λονδίνο-Αθήνα Πτήση Α3 603 16:35-22:20
Αθήνα - Θεσσαλονίκη Πτήση Α3 7136 23:15-00:10

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 200€. | Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή 56x45x25cm & βαλίτσα 23kg.
Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Τέσσερεις (4) ή τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4*. Πρόγευμα καθημερινά στον χώρο
του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος
συνοδός-αρχηγός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι
καυσίμων. Βραδινός Γύρος Λονδίνου (London By Night). Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Σημαντική σημείωση: Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν
πραγματοποιείται η τρίτη ημέρα του προγράμματος.
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ΠΑΡΙΣΙ
«ΠΌΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΌΣ»

1η ημέρα Πτήση για Παρίσι - Ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της
Γαλλίας. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε
την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης
για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής των επιφανέστερων
Γάλλων. Ακολούθως, θα θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του
Λουξεμβούργου, όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα
οδηγηθούμε στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό
και ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια,
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα του
Αλεξάνδρου Γ΄, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα
Α για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το σήμα κατατεθέν της
πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας τη ξενάγησή μας, θα
θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε
όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το
γαλλικό κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες
του Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα.
Προσεγγίζοντας το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον
ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία
της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
2η ημέρα Παρίσι - Λούβρο - Βερσαλλίες - Βραδινός γύρος
πόλης & Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα
Μετά το πρόγευμα, θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα
ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με τα
άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού,

ANAXΩΡΗΣΗ
Πέμπτη 27.02
& Παρασκευή
28.02
5 ημέρες
Παρασκευή
28.02
4 ημέρες

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
Ibis Paris 17 ClichyBatignolles 3*
ημικεντρικό
BW Ronceray Opéra
3* κεντρικό
Holiday Inn Opéra 3*
κεντρικό
Ibis Paris 17 ClichyBatignolles 3*
ημικεντρικό
BW Ronceray Opéra
3* κεντρικό
Holiday Inn Opéra 3*
κεντρικό

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
4,5 ΗΜΕΡΕΣ

η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική
Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που αποτέλεσαν το πρότυπο των
περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε
την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε η συνθήκη των
Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου του
Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας και θα περπατήσουμε στους
καταπληκτικούς κήπους των ανακτόρων. Το βράδυ σας προτείνουμε
έναν νυχτερινό γύρο πόλης και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό σημείο
της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ
Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του Σαλβαδόρ
Νταλί. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στον
Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα Παρίσι - Disneyland
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη χώρα του παραμυθιού, την
εξωπραγματική Disneyland (εισιτήρια εξ ιδίων). Εκεί θα ζήσουμε στιγμές
χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια του πάρκου. Ελευθερώστε
το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας απολαμβάνοντας τα χρώματα και
τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ
Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των
πειρατών με τους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα
από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας
Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ
Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα
ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Αργότερα
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

569 €
625 €
πρωινό

4η ημέρα Παρίσι - Πλατεία Βαστίλης - Συνοικία Μαραί Quartier Latin - Άγιος Σουλπίκιος
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και μέρα ελεύθερη για να
περπατήσετε στη μοναδική αυτή πόλη, να επισκεφτείτε τα μοναδικά
καφέ και τα εκπληκτικά πολυκαταστήματα της. Για τους υπόλοιπους
προτείνουμε προαιρετικά ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι
της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της
αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο
λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Η ημερομηνία της πτώσης της
καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια
θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει
την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρ Ουγκώ και θα καταλήξουμε στη
συνοικία των Λατίνων. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους
διανοούμενους της εποχής, οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους
στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Έπειτα, θα μεταφερθούμε
στο φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού
χρονολογείται από το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το
1646 και μετά από εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε. Ο Μαρκήσιος
ντε Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ, ενώ εδώ
έγινε κι ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ.
5η ημέρα Παρίσι - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αργότερα, μετάβαση στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας γεμάτοι με όμορφες
αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.
165 €

445 €

199 €

725 €

305 €

525 €

125 €

549 €
639 €

409 €

149 €
229 €

Πτήσεις & ώρες με την εγγύηση &
αξιοπιστία της AEGEAN AIRLINES
Θεσσαλονίκη-Αθήνα Πτήση Α3 7101 06:25-07:15
Αθήνα-Παρίσι Πτήση Α3 610 08:35-11:10
Παρίσι-Αθήνα Πτήση Α3 611 12:00-16:20
02/03 Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πτήση Α3 7126 19:20-20:15
03/03 Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πτήση Α3 7122 18:10-19:05
Θεσσαλονίκη-Αθήνα Πτήση Α3 7115 13:10-14:00
Αθήνα-Παρίσι Πτήση Α3 614 16:15-18:45
Παρίσι-Αθήνα Πτήση Α3 615 19:35-23:50
Αθήνα - Θεσσαλονίκη Πτήση Α3 7104 07:00-07:55

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145€. | Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή 56x45x25cm & βαλίτσα 23kg.
Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines. Τρεις (3) ή τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου. Μεταφορά στη Disneyland Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (2,60€ σε 4* ξενοδοχεία & 1,70€ σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη
διανυκτέρευση). Πακέτο εισόδου Λούβρο (περιλαμβάνει επίσημο ξεναγό, εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού εισόδου για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο &
ακουστικά) 25€ ενήλικας – 15€ παιδί έως 26 ετών. Βραδινός Γύρος Πόλης & Κρουαζιέρα Σηκουάνα στο Παρίσι 30€ το άτομο. Εισιτήριο Disneyland (1 parc) 79€ ενήλικας –
72€ παιδί 3-11 ετών. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.
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Σημαντική σημείωση: Στην τετραήμερη εκδρομή δεν
πραγματοποιείται η 4η ημέρα του πενθήμερου προγράμματος και η
επίσκεψη στις Βερσαλλίες.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ

ΒΙΕΝΝΗ

4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση για Βιέννη (περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη λαμπερή,
αυτοκρατορική και παραμυθένια πρωτεύουσα της Αυστρίας,
Βιέννη. Άφιξη και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο
του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα
της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το
Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ,
το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το
παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του
Αγίου Καρόλου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα Βιέννη Ανάκτορο Schönbrunn Περιπατητική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο
Πρόγευμα και θα μεταβούμε στο ανάκτορο και στον κήπο του
Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην
θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Στα πολυτελή
του δωμάτια φιλοξένησε ανά τις εποχές τη Μαρία Θηρεσία,
την αυτοκράτειρα Σίσσυ, τη Μαρία Αντουανέτα, το Μέγα
Ναπολέοντα, αλλά και την πρώτη παράσταση, στην αίθουσα
με τους καθρέπτες, ενός εξάχρονου πιανίστα με το όνομα
Μότσαρτ. Συνεχίζουμε με την περιπατητική μας ξενάγηση. Η

ANAXΩΡΗΣΗ

Σάββατο
29.02

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

Austria Trend
Ananas 4*
Βιέννη

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από το παλάτι Hofburg, μπαρόκ
χειμερινό ανάκτορο των Αψβούργων. Το σύμπλεγμα του
Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά
μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική
Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία
του Προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την
ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο
Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την
Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με
τη Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο
της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος
απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν
την εξόντωση μίας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία,
είναι η πανούκλα. Η Βιέννη, πόλη με πλούσια παράδοση στην
κλασική μουσική, προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το βράδυ
να παρακολουθήσουμε προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή
των πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ.
3η ημέρα Βιέννη - Προαιρετική εκδρομή στα Δάση
Μάγιερλινγκ - Μπάντεν
Πρόγευμα και προαιρετική αναχώρηση για τα περίχωρα της
Bιέννης, το περίφημο Bιεννέζικο Δάσος. Εκεί, στην τοποθεσία
Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

πρωινό

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

499 €

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

369 €

austrian
waltz

Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας
του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και
της Mαρίας Bετσέρα. Kατόπιν, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι
του Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας
με την επίσκεψη στη γνωστή λουτρόπολη Mπάντεν. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα Bιέννη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην
όμορφη πόλη και να απολαύσετε έναν βιεννέζικο καφέ ή
μια ζεστή σοκολάτα σε ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα
καφέ της πόλης, όπως το Café Central. Τελευταία ευκαιρία να
πραγματοποιήσετε τις αγορές σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
για την πτήση της επιστροφής.

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Πτήσεις & ώρες με την εγγύηση &
αξιοπιστία της AEGEAN AIRLINES

149 €

Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Πτήση Α3 7101 06:25-07:15
Αθήνα-Βιέννη
Πτήση Α3 860 09:10-10:30
Βιέννη-Αθήνα
Πτήση Α3 863 18:20-21:30
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πτήση Α3 7136 23:15-00:10

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 175€. | Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή 56x45x25cm & βαλίτσα 23kg.
Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι
καυσίμων. Προαιρετική εκδρομή Μάγιερλινγκ - Μπάντεν 40€ ενήλικας – 20€ παιδί έως 12 ετών. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται
στα περιλαμβάνονται.
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ΠΡΑΓΑ
Η ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση για Πράγα (περιήγηση πόλης)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη και
αφού μας παραλάβει ο αρχηγός και ξεναγός μας θα μεταβούμε
με λεωφορείο στο κέντρο της πόλης για να ξεκινήσουμε την
ξενάγησή μας, με τα πόδια, στα αξιοθέατα της πόλης. Θα
ξεκινήσουμε με τη Μάλα Στράνα (Malá Strana) που αποτελεί
μια από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες της Πράγας.
Κυριολεκτικά σημαίνει «Μικρό Μέρος», αλλά αποδίδεται
καλύτερα σαν «Μικρή Πόλη», καθώς πρόκειται για ένα μικρό
μέρος στην αριστερή όχθη του ποταμού Μολδάβα, κάτω από το
κάστρο της Πράγας, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες περιοχές
της Πράγας στη δεξιά όχθη του ποταμού. Θα περιδιαβούμε
στα γραφικά δρομάκια, όπου θα θαυμάσουμε τα παλιά κτίρια,
τις εκκλησίες, τη λιθόστρωτη μπαρόκ πλατεία και το σήμα
κατατεθέν της, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χρόνος
στη διάθεσή μας για καφέ. Θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας
περνώντας στην απέναντι όχθη, διασχίζοντας τη μεσαιωνική,
λιθόστρωτη Γέφυρα του Καρόλου, που ονομάζεται και
«λεωφόρος των αγαλμάτων», από τα τριάντα αγάλματα αγίων
και ηγεμόνων που την στολίζουν από τη μία άκρη έως την άλλη.
Ακόμα θα δούμε την εβραϊκή συνοικία (Γιόσεφοφ), όπου έχουν
απομείνει μόνο έξι συναγωγές, το παλιό κοιμητήριο και το παλιό
εβραϊκό Δημαρχείο. Θα τελειώσουμε την ξενάγησή μας με την
Παλιά Πόλη (Staré Mesto) όπου θα δούμε τη μεγάλη πλατεία
ANAXΩΡΗΣΗ

Πέμπτη
27.02

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
Holiday Inn
Congress
Centre 4*
Πράγα
Botanique 4*
Πράγα

με το άγαλμα του Γιαν Χους και γύρω της το Παλαιό Δημαρχείο,
το Αστρονομικό Ρολόι και τέλος τον Πύργο της Πυρίτιδας.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η ημέρα Πράγα - Καστρούπολη

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Κάστρο της Πράγας που
βρίσκεται στη συνοικία Χρατσάνι και αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα και παλαιότερα κάστρα του κόσμου και η αρχαιότερη
έδρα των τσέχων βασιλέων. Σήμερα είναι η έδρα του προέδρου
της Δημοκρατίας, ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο της πόλης και
του κράτους. Θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό του Βίττου,
το πνευματικό σύμβολο των Τσέχων και το πιο χαρακτηριστικό
ορόσημο του Κάστρου. Επίσης θα δούμε τη βασιλική του Αγίου
Γεωργίου και τη βιβλιοθήκη του Στάχοβ. Στη συνέχεια θα
περπατήσουμε στο χρυσό δρομάκι ή δρόμο των Αλχημιστών
με ιστορικά σπίτια που εκθέτουν μεσαιωνικές πανοπλίες και
πωλούν τουριστικά σουβενίρ. Επίσης στην πύλη του κάστρου
κάθε ώρα συγκεντρώνεται κόσμος για να δει την αλλαγή της
φρουράς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα Πράγα - Κάρλοβι Βάρι

από τα μάτια μας στη διαδρομή σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η
πανέμορφη λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο,
τα γάργαρα νερά και τα υπέροχα κτίρια. Η περιήγησή μας γίνεται
με τα πόδια και διαρκεί περίπου μία ώρα. Στην περιήγησή μας θα
δούμε το Αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το Θέατρο της πόλης,
τις στοές και τα περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών,
που στεγάζουν τις ιαματικές πηγές, τον φυσικό θερμοπίδακα
και τη Ρώσικη εκκλησία στην άκρη της πόλης, δίπλα στο δάσος.
Μετά τη ξενάγηση ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τη
βόλτα σας κατά μήκος του ποταμού, ή για ψώνια (πηγή των
κρυστάλλων της Βοημίας) και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα Πράγα (ελεύθερη ημέρα)

Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα για να απολαύσετε τις ομορφιές
της «χρυσής πόλης».
5η ημέρα Πράγα - Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές σας
και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση
επιστροφής.

Πρόγευμα και ακολουθεί προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην
όμορφη λουτρόπολη, το Κάρλοβι Βάρι, που ακούγεται σχεδόν
σαν θρύλος στο βορρά, όπου βουνά, δάση και χωριά περνούν

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

499 €
πρωινό

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Πτήσεις & ώρες με την εγγύηση &
αξιοπιστία της AEGEAN AIRLINES

119 €
399 €

569 €

139 €

Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Πτήση Α3 7101 06:25-07:15
Αθήνα-Πράγα
Πτήση Α3 864 09:25-11:05
Πράγα-Αθήνα
Πτήση Α3 867 16:50-20:30
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πτήση Α3 7136 23:15-00:10

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 175€. | Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή 56x45x25cm & βαλίτσα 23kg.

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines. Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* όπως αυτά αναφέρονται. Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις,
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι 40€ ενήλικας / Παιδί έως 12 ετών 30€. Προαιρετική κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας 2 ωρών
(περιλαμβάνει φαγητό σε μπουφέ) 25€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.
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ΒΕΡΟΛΙΝΟ

1η μέρα Πτήση για Βερολίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Γερμανίας, Βερολίνο. Μετά την άφιξη μας, ελεύθερος χρόνος για
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη σύμβολο της ευρωπαϊκής ιστορίας
και των μεγάλων γεγονότων του εικοστού αιώνα.. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
2η μέρα Βερολίνο (Μουσείο Περγάμου - Περιήγηση
πόλης)
Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε το φημισμένο μουσείο της
Περγάμου (είσοδος εξ ιδίων). Στο μουσείο στεγάζονται
ανακατασκευασμένα οικοδομήματα μεγάλου μεγέθους, όπως
ο βωμός της Περγάμου και η πύλη της αγοράς της Μιλήτου.
Eκτός από τη συλλογή αρχαιοτήτων, στον ίδιο χώρο υπάρχουν
το μουσείο ισλαμικής τέχνης και το μουσείο Μέσης Ανατολής.
Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας στο Βερολίνο.
Η πύλη του Βραδεμβούργου είναι το εμβληματικό ορόσημο
και σύμβολο της επανένωσης της πόλης μετά την πτώση του
Τείχους. Κοντά στο «σημείο ελέγχου Τσάρλι» τα απομεινάρια του
τείχους, σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού πολέμου.
Σύμβολο του νέου Βερολίνου, η αχανής ιστορική πλατεία
Ποτσντάμερ αποτελεί την ψυχαγωγική καρδιά της πόλης. Η έδρα
του γερμανικού κοινοβουλίου, Ράιχσταγκ, με τον επιβλητικό
γυάλινο θόλο στην οροφή είναι ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια

ANAXΩΡΗΣΗ

Πέμπτη
27.02

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

Park Inn Berlin
Center 4*
ή παρόμοιο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
5 ΗΜΕΡΕΣ

του Βερολίνου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης
Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, Τιεργκάρτεν.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα Βερολίνο - Πότσνταμ (προαιρετική)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Προτείνουμε μια
προαιρετική εκδρομή με προορισμό το Πότσνταμ. Η πόλη είναι
ευρέως γνωστή για τα μοναδικά πολιτιστικά της τοπία, ειδικότερα
τα πάρκα και το περίφημο ανάκτορο «Σανσουσί» (Sanssouci), που
έκτισε ο Φρειδερίκος ο Μέγας και που έχει ανακηρυχθεί μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. Θα κατευθυνθούμε στο
ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου θα ξεκινήσουμε την περιήγησή
μας από την Παλιά Αγορά, η οποία αποτελεί και την κεντρική πλατεία
της πόλης. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ο κήπος Lustgarten και
το ιστορικό δημαρχείο σχηματίζουν μέχρι σήμερα ένα συγκρότημα
με αριστοκρατικό αέρα. Επιστροφή στο Βερολίνο.
4η μέρα Βερολίνο - Δρέσδη (προαιρετική)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και προαιρετική αναχώρηση
για τη λεγόμενη «Φλωρεντία του Βορρά», Δρέσδη, που βρίσκεται
στην ανατολική Γερμανία στο κρατίδιο της Σαξονίας. Θα δούμε,
μεταξύ άλλων, πανέμορφα αρχιτεκτονικά κτίρια μπαρόκ ρυθμού και
αναγέννησης, όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των
βασιλέων της Σαξονίας με τους όμορφους κήπους, την πανέμορφη

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

πρωινό

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

539 €

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

389 €

CULTURAL
extravaganza

εκκλησία των γυναικών «Frauenkirche» και άλλα αξιοθέατα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα Βερολίνο - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Πτήσεις & ώρες με την εγγύηση &
αξιοπιστία της AEGEAN AIRLINES

159 €

Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Πτήση Α3 7103 07:20-08:10
Αθήνα-Βερολίνο
Πτήση Α3 820 08:55-10:50
Βερολίνο-Αθήνα
Πτήση Α3 821 11:40-15:25
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πτήση Α3 7120 16:45-17:40

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145€. | Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή 56x45x25cm & βαλίτσα 23kg.
Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. Πρόγευμα καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι
καυσίμων. Εκδρομή στο Πότσνταμ €30 ενήλικες, €20 παιδιά έως 12 ετών. Εκδρομή στη Δρέσδη €40 ενήλικες, €30 παιδιά έως 12 ετών. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.
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ΡΩΜΗ
Η AIΩΝΙΑ ΠΟΛΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
4,5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Πτήση για Ρώμη - Περιήγηση πόλης

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη και
ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης από το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο
σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα
θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης
και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν
από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην
Piazza Venezia θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο
στον Vittorio Emanuele II, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης
Ιταλίας. Το μνημείο περιέχει τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη με την
αιώνια φλόγα, χτισμένο κάτω από το άγαλμα της Ιταλίας μετά τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου,
τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη
η αρχαία πόλη. Επίσης θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου,
τον ιππόδρομο και τις θέρμες του Καρακάλα. Χρόνος ελεύθερος. Στη
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Ρώμη - Βατικανό (Μουσεία & Άγιος Πέτρος)

Πρόγευμα. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κράτος του Βατικανού, για να
ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, από τα σημαντικότερα του
κόσμου. Θα θαυμάσουμε τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών και
των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη διάσημη
Καπέλα Σιστίνα (Capella Sistina), το παρεκκλήσι του Αποστολικού
Παλατιού, της κατοικίας του Πάπα της Καθολικής Εκκλησίας, του οποίου η
οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). Μετά θα
περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του

ANAXΩΡΗΣΗ

Παρασκευή
28.02
4 ημέρες

κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητά
της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και τον
τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό
έργο του Μπερνίνι. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Ρώμη - Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη
Φλωρεντία

Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε
ημερήσια εκδρομή για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη
Φλωρεντία. Με τη βοήθεια του ξεναγού μας θα δούμε την Πιάτσα ντε
λα Σινιορία (Piazza Della Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa
Croce) με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο
(Ponte Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το
καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del Fiore)
και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, του
μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα από
το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ δεν θα παραλείψουμε
να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα (Piazza della
Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περιβόητη
αψίδα της Ελευθερίας (Arch of Triumph). Επιστροφή στη Ρώμη.

4η ημέρα Ρώμη - Περιήγηση Piazza Navona - Πάνθεον Piazza del Popolo

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την όμορφη και
γοητευτική πλατεία Navona που είναι γεμάτη με εστιατόρια και
υπαίθριους ζωγράφους. Αυτή ήταν η θέση των αθλητικών εκδηλώσεων

5η ημέρα Ρώμη - Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα και η μέρα σας ελεύθερη για ψώνια σε μία από τις γνωστότερες
αγορές του κόσμου. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής.

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Μidas 4*

439 €

349 €

99 €

Cicerone 4*

469 €

355 €

125 €

Μidas 4*

479 €

359 €

129 €

Cicerone 4*

519 €

365 €

165 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

πρωινό
Παρασκευή
28.02
5 ημέρες

κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ. Στην πλατεία θα θαυμάσουμε τις τρεις Κρήνες
με πιο εντυπωσιακή την περίφημη Κρήνη του Μπερνίνι, των τεσσάρων
ποταμών με καθένα από τα αγάλματα να αντιπροσωπεύουν ένα ποτάμι
από διαφορετική ήπειρο. Μετά την Αναγέννηση, το Πάνθεον πήρε ακόμα
ένα ρόλο ως ένας καθορισμένος τάφος για κάποιους καλλιτέχνες και ελίτ
της πόλης, όπως τον ζωγράφο Ραφαήλ και πρώην βασιλείς της Ιταλίας. Η
αρχιτεκτονική του Πάνθεον έχει εμπνεύσει αντιγραφείς σε όλο τον κόσμο
με τις κολώνες της φτάνοντας προς τον ουρανό, επεκτατική εσωτερικά,
με εντυπωσιακό θόλο και με τον ήλιο να λάμπει μέσα από την oculus,
μια τρύπα στο κέντρο της ροτόντας. Θα δούμε επίσης την πλατεία με τον
Αιγυπτιακό Οβελίσκο του Ραμσή ΙΙ, το οποίο αρχικά βρισκόταν στο Circus
Maximus. Στην πλατεία βρίσκεται και η περίφημη εκκλησία Santa Maria
den Popolo, η οποία ανακατασκευάστηκε από Baccio Pontelli και Andrea
Bregno τον 15ο αιώνα και πρόσοψη τροποποιήθηκε από Bernini τον 17ο
αιώνα. Η εκκλησία περιέχει τις καμβάδες Cerasi Chapel of Caravaggio
(Σταύρωση του Αγίου Πέτρου και την ανασυγκρότηση του Αγίου
Παύλου). Η Chigi Chapel σχεδιάστηκε από τον Raphael και έχει γλυπτά
από Bernini και Lorenzetto - ο θόλος είναι διακοσμημένο με ψηφιδωτά
Ραφαήλ.

Πτήσεις & ώρες με την εγγύηση &
αξιοπιστία της AEGEAN AIRLINES
Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Πτήση Α3 7101 06:25-07:15
Αθήνα-Ρώμη
Πτήση Α3 650 08:45-09:50
Ρώμη-Αθήνα
Πτήση Α3 651 10:40-13:40
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πτήση Α3 7118 15:15-16:10
Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Πτήση Α3 7115 13:10-14:00
Αθήνα-Ρώμη
Πτήση Α3 654 15:30-16:40
Ρώμη-Αθήνα
Πτήση Α3 655 17:25-20:25
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πτήση Α3 7136 23:15-00:10

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145€. Check points 20€. | Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή 56x45x25cm & βαλίτσα 23kg.
Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Ρώμη / Ρώμη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Τρεις (3) ή τέσσερεις (4)
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας. Επίσημος ξεναγός στη Βασιλική του
Αγίου Πέτρου & στα Μουσεία του Βατικανό. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων &
επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Ρώμη 6€ το άτομο τη διανυκτέρευση). Checkpoints 20€ το άτομο. Πακέτο Βατικανό 30€ ενήλικες και 20€
παιδιά 6 έως 18 ετών και φοιτητές έως 25 ετών με ακαδημαϊκή ταυτότητα (εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο στα
μουσεία, ακουστικά για τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου). Ημερήσια εκδρομή στη Φλωρεντία (παρουσία του συνοδού της εκδρομής & επίσημου ξεναγού) 60€ το
άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.
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Σημαντική σημείωση: Στην τετραήμερη εκδρομή δεν
πραγματοποιείται η 4η ημέρα του πενθήμερου προγράμματος.

ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
H ΠΌΛΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΏΝ & ΤΗΣ ΤΟΥΛΊΠΑΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
1η ημέρα Πτήση για Άμστερνταμ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
της Ολλανδίας, Άμστερνταμ. Μετά την άφιξη μας, μεταφορά στο
ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση
και μια πρώτη γνωριμία με την πόλη που βρίσκεται κτισμένη πάνω
σε ενενήντα νησιά, με τις γέφυρες και τα εκατόν εξήντα πέντε
κανάλια. Προτείνουμε μια κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης που
συναγωνίζονται σε υποβλητική ατμόσφαιρα και γοητεία εκείνα στη
λιμνοθάλασσα της Βενετίας. Για το βράδυ προτείνουμε επίσης, μια
προαιρετική βόλτα στην περιοχή με τα «Κόκκινα φανάρια».
2η ημέρα Άμστερνταμ (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη. Ο
παραδοσιακός μύλος του Rembrandt στις όχθες του ποταμού
Amstel, το εντυπωσιακό στάδιο Αρένα, η Heineken, η πανύψηλη
Δυτική Εκκλησία, το μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά, ο πλωτός
Κεντρικός Σταθμός, είναι μερικά από τα πολλά αξιοθέατα μιας πόλης
που «επιπλέει» στη θάλασσα. Θα δούμε τις πλατείες Ρέμπραντ και
Λάιντσεπλεϊν, θα νιώσουμε τη ζωντάνια της πόλης στο κέντρο της
και θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία Νταμ με το Βασιλικό

ANAXΩΡΗΣΗ

Πέμπτη
27.02

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

Mercure West
4* ή παρόμοιο

Άμστερνταμ

Παλάτι και τη Νέα Εκκλησία. Προτείνουμε επίσκεψη στο φημισμένο
μουσείο βαν Γκογκ που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή έργων
και επιστολών του Ολλανδού καλλιτέχνη με την τόσο ξεχωριστή
ζωγραφική.
3η ημέρα Άμστερνταμ - Ανεμόμυλοι Ζάανσε Σανς Ψαροχώρια Μάρκεν και Φόλενταμ
Πρόγευμα και αναχωρούμε διασχίζοντας το κλασικό τοπίο της
ολλανδικής εξοχής με τα πόλντερς και τα μικρά κανάλια. Στο
φημισμένο και πανέμορφο χωριό Ζάανσε Σανς (Zaanse Schans)
θα θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους. Συνεχίζουμε
για επίσκεψη στα γραφικά ολλανδικά ψαροχώρια Μάρκεν (Marken)
και Φόλενταμ (Volendam). Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα
επισκεφθούμε ένα τοπικό παραδοσιακό τυροκομείο όπου η μικρή
Ολλανδέζα ντυμένη με τοπική φορεσιά θα μας εξηγήσει πως
παρασκευάζονται τα περίφημα ολλανδικά τυριά.
4η ημέρα Άμστερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Ρότερνταμ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη διοικητική πρωτεύουσα της
Ολλανδίας, Χάγη που αποτελεί έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Δικαιοσύνης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά και

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

πρωινό

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

645 €

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

445 €

του ολλανδικού Κοινοβουλίου. Θα θαυμάσουμε το Παλάτι της
Ειρήνης, όπου έχει έδρα το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης,
κύριο όργανο του ΟΗΕ, και τα μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας
κτίρια που στεγάζουν διπλωματικές αποστολές και υπηρεσίες. Θα
δούμε, επίσης, τη μεγαλύτερη και κοσμική παραλία της Ολλανδίας,
Σεβενίνγκεν. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη μεσαιωνική
πόλη Ντελφτ που αποτέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα του
ολλανδικού κράτους και διαθέτει ένα πανέμορφο ιστορικό κέντρο
με επιβλητικούς και μεγαλοπρεπείς ναούς. Τέλος, συνεχίζουμε με
προορισμό το Ρότερνταμ που βρίσκεται στις εκβολές του Ρήνου
και αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου με
ουρανοξύστες και εντυπωσιακές γέφυρες.
5η ημέρα Άμστερνταμ - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Πτήσεις & ώρες με την εγγύηση &
αξιοπιστία της AEGEAN AIRLINES

215 €

Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Πτήση Α3 7101 06:25-07:15
Αθήνα-Άμστερνταμ
Πτήση Α3 624 08:45-11:25
Άμστερνταμ-Αθήνα
Πτήση Α3 625 12:15-16:25
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πτήση Α3 7126 19:20-20:15

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145€. | Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή 56x45x25cm & βαλίτσα 23kg.

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. Πρόγευμα καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι

καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Νυχτερινή βόλτα στα «Κόκκινα Φανάρια», €15 ανά άτομο. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται
στα περιλαμβάνονται.
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ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ

1η ημέρα Πτήση για Μιλάνο - Νίκαια
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το Μιλάνο. Άφιξη
και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Νίκαια. Πήρε το όνομά της από
τους Έλληνες που αποίκησαν την περιοχή και την ονόμασαν έτσι
προς τιμή της θεάς Νίκης. Θεωρείται ένας από τους παλαιότερους
οικισμούς στην Ευρώπη και κατά τη διάρκεια των ετών, εξαιτίας
της στρατηγικής της θέσης, έχει κατακτηθεί από πολλούς λαούς.
Σήμερα, η Νίκαια αποτελεί έναν κοσμοπολίτικο τουριστικό
προορισμό που προσελκύει νέους αλλά και μεγαλύτερους σε
ηλικία ανθρώπους, με απίστευτη φυσική ομορφιά και εξαιρετικό
μεσογειακό κλίμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα Νίκαια - Μονακό - Μόντε Κάρλο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μόντε Κάρλο. Στην ομορφότερη
πλατεία του Πριγκιπάτου, απολαύστε τον καφέ σας στο πασίγνωστο
Café de Paris, δοκιμάστε την τύχη σας στο παλιό ή στο καινούργιο
καζίνο του Μόντε Κάρλο, φωτογραφίστε το πανάκριβο Hôtel
de Paris και τα μοναδικά μοντέλα αυτοκίνητων που είναι πάντα
παρκαρισμένα στην πλατεία. Χρόνος ελεύθερος. Θα συνεχίσουμε
την επίσκεψή μας στο δεύτερο μικρότερο κράτος, το πριγκιπάτο
του Μονακό, όπου θα ανέβουμε στον βράχο, παλιά πόλη, όπου
κυριαρχεί το ωκεανογραφικό μουσείο που εμπλουτίστηκε από
τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό, τα
διαμερίσματα των Πριγκιπισσών και τους εξωτικούς κήπους. Στη

ANAXΩΡΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

Πέμπτη
27.02

Park Inn 4*
Νίκαια
Barcelo
4* Μιλάνο
ή παρόμοια

συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου
εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής, όπου βρίσκονται οι τάφοι της
μακροβιότερης μοναρχικής δυναστείας όλων των εποχών στον
κόσμο, της οικογένειας Γκριμάλντι. Σε περίοπτη θέση βρίσκονται τα
μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέις και του συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ
Γ’. Η περιήγησή μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι, η αρχιτεκτονική
του οποίου αποτελεί μείγμα διάφορων, όπου θα έχετε ελεύθερο
χρόνο για αγορές στα μαγαζιά του βράχου. Τέλος, αναχώρηση
για το μεσαιωνικό χωριό Εζ όπου θα επισκεφτούμε το μουσείοεργαστήριο αρωμάτων Fragonard. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα Νίκαια - Κάννες - Λουλουδοπόλεμος - Βραδινή
παρέλαση
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τις
Κάννες, αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της Κυανής Ακτής με την
περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους διασημότερους δρόμους
του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια και τα υπερπολυτελή
ξενοδοχεία που χρονολογούνται από την εποχή της Μπελ Επόκ,
καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Χρόνος ελεύθερος
για καφέ, βόλτα. Επιστροφή στη Νίκαια και μεταφορά στην
πλατεία Μασενά, όπου θα παρακολουθήσουμε την παρέλαση με
τα ανθισμένα άρματα και τον λουλουδοπόλεμο, ένα έθιμο από τον
16ο αιώνα. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την φωταγωγημένη
αποκριάτικη παρέλαση.

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

πρωινό

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

555 €

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

390 €

4η ημέρα Νίκαια - Ράπαλο - Σάντα Μαργκερίτα - Μιλάνο
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για την ιταλική ριβιέρα.
Περνώντας από το ιστορικό Ραπάλο, όπου υπογράφηκε η ομώνυμη
συνθήκη (1922) μεταξύ Γερμανίας και ΕΣΣΔ, θα καταλήξουμε
στη γραφική Σάντα Μαργκαρίτα, με τα πολύχρωμα σπιτάκια και
τις γραφικές πλατείες. Θα δούμε το ομώνυμο κάστρο μαζί με τη
βασιλική της Αγίας Μαργαρίτας της Αντιόχειας. Στη συνέχεια
θα κατευθυνθούμε στην περιοχή του Μιλάνο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
5η ημέρα Μιλάνο (περιήγηση) - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε την Πιάτσα ντελ Ντουόμο που
αποτελεί την κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομά της από
τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου, έδρα του αρχιεπίσκοπου
της πόλης και από τους σημαντικότερους καθεδρικούς ναούς
παγκοσμίως. Θα περπατήσουμε στη γκαλέρια Βιττόριο Εμμανουέλε
Β΄ με τις πολυτελείς μπουτίκ και εστιατόρια, αφιερωμένη στον
πρώτο βασιλιά της ομόσπονδης Ιταλίας. Ολοκληρώνουμε τη βόλτα
μας στην όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η «Σκάλα του Μιλάνου» που
αποτελεί 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.ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες
αγορές σας και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο και
την πτήση επιστροφής.

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Πτήσεις & ώρες με την εγγύηση &
αξιοπιστία της AEGEAN AIRLINES

179 €

Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Πτήση Α3 7101 06:25-07:15
Αθήνα-Μιλάνο
Πτήση Α3 660 08:35-10:10
Μιλάνο-Αθήνα
Πτήση Α3 665 18:00-21:30
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πτήση Α3 7136 23:15-00:10

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145€. | Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή 56x45x25cm & βαλίτσα 23kg.

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines. Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* όπως αυτά αναφέρονται. Πρόγευμα καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις,
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Είσοδος για το Flower Parade σε μη αριθμημένες θέσεις το κόστος εισόδου ειναι 12€ &
5€. Παιδιά απο 6 εως 12 ετών σε σε μη αριθμημένες θέσεις 5€ η κάθε παρέλαση. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.
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ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ

ΜΑΛΤΑ

1η ημέρα Πτήση για Μάλτα - Βαλέττα

4 ΗΜΕΡΕΣ

Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Μάλτα. Άφιξη
στο αεροδρόμιο της Μάλτας μετά από πτήση μιάμισης ώρας. Αναχώρηση για
την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του
Αγ. Ιωάννη, τη Valletta. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία
των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για
μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη
ομορφιά. Διασχίζοντας την πύλη της Floriana (Floriana Gate) το τοπίο μας
μεταφέρει νοητά στη περίοδο των Ιωαννιτών Ιπποτών, εκπληκτικά κτίρια,
πανέμορφα μπαλκόνια με ξύλινες κατασκευές σε έντονα χρώματα, παρεκκλήσια
και ο εντυπωσιακός καθεδρικός ναός του St.Publio μας προϊδεάζει για τις
εικόνες που θα ακολουθήσουν. Ήρθε η ώρα να συναντήσουμε το σιντριβάνι
με τους Τρίτωνες (Triton Fountain) και να προσπεράσουμε ένα από τα πλέον
αρχοντικά ξενοδοχεία της Μεσογείου – Το Phoenicia εξαιρετική επιλογή για
ένα ρόφημα στο μοναδικό από πλευράς καλαισθησίας και κάλους του. Όλα
γύρω μας είναι ανακαινισμένα από τον μοναδικό αρχιτέκτονα Renzo Piano η
Valletta μας υποδέχεται σε ένα σύμπλεγμα κατασκευών, 70 μέτρα πάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας, τείχη και ακροπύργια, τάφροι και πολεμίστρες
συνθέτουν μια εικόνα μιας μεσαιωνικής πόλης – κάστρου, πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2018 που όμοια της δεν θα συναντήσετε
πουθενά στον κόσμο! Η προσπάθεια μας την πρώτη ημέρα, είναι να
αποκτήσουμε όσο το δυνατό, μια περισσότερο συγκροτημένη άποψη της. Τα
‘’auberge‘’ (οι αρχοντικές κατοικίες) των Ιωαννιτών Ιπποτών, το γκρεμισμένο
από τους βομβαρδισμούς του Β΄Παγκοσμίου πολέμου κτίριο της Όπερας,
η Παναγία της Νίκης (Our Lady of Victory) το πρόσφατα κατασκευασμένο
κοινοβούλιο, το Πρωθυπουργικό γραφείο, είναι μερικές μόνο από τις εικόνες

ANAXΩΡΗΣΗ

Παρασκευή
28.02

που θα θαυμάσουμε πριν επισκεφθούμε τους κήπους της Baracca, ένα από
τα ομορφότερα σημεία της πρωτεύουσας με καταπληκτική θέα, στο Μεγάλο
Λιμάνι (Grand Harbour) και τις Τρείς Πόλεις (Three Cities). Ο Καθεδρικός ναός
του Αγ. Ιωάννη με τους πίνακες του Caravaggio θα μας αφήσει άναυδους με
το καταπληκτικό εσωτερικό διάκοσμο του. Η κεντρική πλατεία με το Palazzo
των Ιπποτών (Παλαιό Κοινοβούλιο) αλλά και κατοικία των Μαγίστρων κατά
τη διάρκεια της παντοδυναμίας του Τάγματος (1530-1798), η πρόσφατα
ανακαινισμένη κλειστή αγορά (Il Suq tal Belt)με τα αγροτικά προϊόντα της
Μαλτέζικης γης, είναι μερικά μόνο από τα σημεία που θα επισκεφθούμε. Στον
ελεύθερο χρόνο σας, θα σας προτείνουμε να διασχίσετε τα στενά δρομάκια
παράλληλα και κάθετα με τον κεντρικό πεζόδρομο (Republic street) να
επισκεφθείτε τη Strait street με τα ατμοσφαιρικά μικρά cafe τους κήπους
Hastings, τη συνοικία της Αγ.Βαρβάρας (St.Barbara Bastions) με την υπέροχη
θέα στο λιμάνι και το Fort Elmo στο βασικότερο σημείο της Valletta (παλαιά
φυλακή όπου ‘’γυρίστηκε’’ η ταινία το Εξπρές του Μεσονυκτίου). Μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας (το μεσημέρι-τα δωμάτια στη Μάλτα, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία παραδίδονται μετά τις 14.30. Το βράδυ οργανωμένη
περιήγηση στην περιοχή του St. Julians. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Μόστα-Ραμπάτ-Μεδίνα-Κήποι Αγίου Αντωνίου

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την ξενάγηση στο κέντρο του νησιού,
με πρώτη επίσκεψη στο Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στη Μόστα. Στην
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη
στη σιωπηλή πολιτεία Μεδίνα, που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο
κάστρο και είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, θα
περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μεσαιωνικά δρομάκια για να δούμε

τα κυριότερα σημεία της πόλης. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την
αριστοκρατική κοινότητα του Attard και τους περίφημους κήπους του
Αγίου Αντωνίου και το Προεδρικό μέγαρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Εκδρομή στο νησί Γκόζο

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

4η ημέρα Τρεις πόλεις (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua)
– Ψαροχώρι Marsaxlokk - Σλίεμα – Πτήση Επιστροφής

Μετά το πρωινό μας, θα γνωρίσουμε τις καταπληκτικές περιοχές των
3 πόλεων (The Τhree cities) ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών
κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, κτισμένα
σε μια συγκλονιστική θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour). Στη
συνέχεια θα κινηθούμε προς τη νότια πλευρά του νησιού όπου θα
επισκεφθούμε το ψαροχώρι Marsaxlokk με την περίφημη λαϊκή αγορά
και έπειτα μεταφορά στη Σλίεμα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Το
βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Πτήσεις & ώρες

Οriana 3*

ημιδιατροφή

295 €

195 €

90 €

Air Malta

Windsor 3*

πρωινό

295 €

245 €

90 €

Be Hotel 4*

πρωινό

335 €

265 €

110 €

Golden Tulip
Vivaldi 4*

πρωινό

345 €

265 €

120 €

Θεσσαλονίκη - Μάλτα
06.00 - 06.50
Μάλτα - Θεσσαλονίκη
22.40 - 00.50

Οι τιμές ισχύουν μέχρι 28 Ιανουαρίου 2020. Για κρατήσεις μετά τις 28 Ιανουαρίου, υπάρχει προσαύξηση €25.
Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια με ναυλωμένη πτήση Θεσσαλονίκη – Μάλτα – Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο
και βαλίτσα 20kg ανά άτομο. Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Μάλτας. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό
ή ημιδιατροφή καθημερινά ανάλογα με την επιλογή ξενοδοχείου. Ξενάγηση στη Valletta την 1η ημέρα. Βραδινή περιήγηση στον Αγ. Ιουλιανό (St.
Julians). Ξενάγηση στη Mosta – Mdina και στους Κήπους του Αγ. Αντωνίου την 2η ημέρα. Ξενάγηση στη Sliema στο Marsaxlokk και στις Τρεις Πόλεις
την 4η ημέρα. Ελληνόφωνος ξεναγός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνει: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (145 €). Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά. Τοπικοί δημοτικοί φόροι οι οποίοι πληρώνονται απευθείας
στο ξενοδοχείο (0,50€ ανά άτομα / ανά ημέρα). Προαιρετική εκδρομή στο νησί Γκόζο κόστους 40 € κατά άτομο.

Σημαντική σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί
να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να
παραληφθεί καμία από αυτές.
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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

5 ΗΜΕΡΕΣ

Θεσσαλονίκη - Αθήνα Α3 7105 08:30 - 09:20
Αθήνα - Βαρκελώνη Α3 712 13:40 - 15:55
Βαρκελώνη - Αθήνα Α3 713 16:50 - 20:55
Αθήνα - Θεσσαλονίκη Α3 7136 23:15 - 00:10

την ξενάγησή μας περνώντας από το Porto Olympico, λιμάνι στην περίοδο
των ολυμπιακών αγώνων, το Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta, παλιά
γειτονιά των ψαράδων. Θα περάσουμε από την άλλη πλευρά της πόλης και
θα ανηφορίσουμε στο λόφο Montjuic όπου βρίσκεται το ολυμπιακό στάδιο
και όλες τις εγκαταστάσεις της Oλυμπιάδας του 1992. Η επόμενη στάση μας
στο ισπανικό χωριό, που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση του
1929. Η ξενάγησή μας θα ολοκληρωθεί στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την
περίφημη γοτθική συνοικία όπου βρίσκονται και τα περισσότερα διοικητικά
κτήρια, το παλάτι των καθολικών βασιλιάδων και ο καθεδρικός ναός. Για το
βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε Φλαμένγκο στην πατρίδα του και να
αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του.

3η μέρα Βαρκελώνη - Girona - Figueres

Πρόγευμα και ξεκινάμε για την γενέτειρα του μεγάλου καταλανού ζωγράφου,
Σαλβαντόρ Νταλί, Figueres. Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή σχεδόν 2
ωρών διασχίζοντας δάση από πεύκα και λευκές φτάνουμε στο μουσείο θέατρο
του εκκεντρικού ζωγράφου. Σε ένα ονειρικό κτίριο θα θαυμάσουμε πίνακες
από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι τον θάνατο του. Μετά από ένα καφέ
στο ιστορικό κέντρο του Figueres αναχώρηση για την πόλη της Girona, όπου
θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας με το μεγαλύτερο κλίτος
γοτθικού ναού στον κόσμο. Επίσης, θα περπατήσουμε στο εβραϊκό προάστιο,
ένα από τα καλύτερα διατηρημένα στην Ευρώπη όπου μένανε οι σεφαραδίτες,
οι εβραίοι της Ισπανίας μέχρι το 1492. Η Girona με το ποτάμι της τον όναρ και
τα πανέμορφα ζωγραφιστά σπιτάκια στις όχθες του ποταμού που θυμίζουν
Φλωρεντία.

1η μέρα Πτήση για Βαρκελώνη

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας,
Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε
αμέσως για την πρώτη περιπατητική ξενάγηση στο κέντρο της Βαρκελώνης.
Θα περπατήσουμε την Ράμπλας τον διασημότερο πεζόδρομο της Ισπανίας. Στη
συνέχεια θα επισκεφτούμε την κεντρική αγορά τροφίμων και φρούτων, La
Boqueria. Θα δούμε τη διάσημη λυρική σκηνή και θα τελειώσουμε την πρώτη
μας ξενάγηση στην πλατεία Ρεάλ, μια τυπική ισπανική πλατεία με καμάρες.
Απολαύστε τον καφέ σας ή το φαγητό σας σε ένα από τα πολλά μαγαζιά
που βρίσκονται γύρω από τη γραφική πλατεία. Το απόγευμα προτείνουμε
μία προαιρετική ξενάγηση για να δούμε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία
της Βαρκελώνης. Αναφερόμαστε στο πάρκο Γκουέλ, έργο του διάσημου
αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, το οποίο είναι μνημείο της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε τα
ακριβά προάστια της Βαρκελώνης και θα περάσουμε για να βγάλουμε

ΜΑΔΡΙΤΗ

μια φωτογραφία από το Camp Nou, γήπεδο της διάσημης Μπαρτσελόνα.
Επόμενη στάση στην παλιά πόλη και στα στενάκια του ελ μπορν, οπού θα
δούμε την πανέμορφη εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελ Μαρ, παράδειγμα γοτθικής
αρχιτεκτονικής. Θα τελειώσουμε την ξενάγηση μας στον λόφο Μοντζουίκ,
όπου θα θαυμάσουμε το μαγικό συντριβάνι ένα πρόγραμμα φωτός νερού
και μουσικής σε ένα μοναδικό περιβάλλον. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
ξεκούραση.

2η μέρα Βαρκελώνη

Πρόγευμα και η ξενάγησή μας αρχίζει από την κεντρική πλατεία της
Βαρκελώνης, Plaza Catalunia. Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο
Paseo de gracia με τα ακριβότερα καταστήματα της πόλης και τα ωραιότερα
κτίρια από την εποχή του μοντερνισμού, με γνωστότερα τα Casa Batlló και
Casa Milà του μεγάλου Antonio Gaudi. Θα σταματήσουμε και θα δούμε από
κοντά το αριστούργημά του, τον περίφημο ναό Sagrada Familia. Συνεχίζουμε

5 ΗΜΕΡΕΣ

2η μέρα Μαδρίτη

Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου
της σημαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσμο (Μουσείο του Πράδο). Τα
πάνω από 10.000 έργα που ανήκουν στην συλλογή του, προσφέρουν ένα
μοναδικό ταξίδι στον χρόνο και στο χρώμα. Θα απολαύσουμε αριστουργήματα
σημαντικών ζωγράφων, όπως Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια. Στη συνέχεια θα
περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της καρδιάς της Μαδρίτης, όπως στην
περίφημη Barrio de la letras, μια από τις πιο μποέμ συνοικίες της Ευρώπης,
όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους
και λογοτέχνες της Ισπανίας. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό
κομμάτι της πόλης, στη Μαδρίτη των Αψβούργων. Απόγευμα ελεύθερο.

1η μέρα Πτήση για Μαδρίτη

ANAXΩΡΗΣΗ
Παρασκευή
28.02
(Βαρκελώνη)
Πέμπτη
27.02
(Μαδρίτη)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

4* Βαρκελώνη
4* Μαδρίτη

3η μέρα Μαδρίτη - Τολέδο

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την «Πόλη των Τριών Πολιτισμών»,
Τολέδο, μία πόλη με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική
κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής
πόλης και θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό, ένα μοναδικό κτίσμα,
μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ, όπου θα δούμε πίνακες του Ελ Γκρέκο,
αμύθητης αξίας, όπως το Expolio και τη συλλογή Αποστόλων. Στη συνέχεια, θα

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

πρωινό

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ
Βαρκελώνη/
Μαδρίτη
625 €/625 €

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να
επισκεφτείτε το μουσείο του μεγαλύτερου ζωγράφου του εικοστού αιώνα του
Πάμπλο Πικάσο. Σε πέντε πανέμορφα μικρά μεσαιωνικά παλάτια απολαύστε
πίνακες της πρώιμης φάσης του γνωστού ζωγράφου. Στη συνέχεια δείτε
την πανέμορφη εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελ Μαρ, η οποία είναι ένα τέλειο
παράδειγμα γοτθικής αρχιτεκτονικής. Επίσης επισκεφτείτε το πρώτο πάρκο
της Βαρκελώνης, το παλιό οχυρό του Φίλιππου Ε΄, το πάρκο Ciutadella, που
κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση του 1888. Δίπλα από το πάρκο
δεσπόζει η αψίδα του Θριάμβου. Επίσης, επισκεφτείτε το ενυδρείο, ένα από
τα πιο σημαντικά της Ευρώπης, στο οποίο θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε τη
μαγεία του θαλάσσιου βασιλείου.

5η μέρα Βαρκελώνη - Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Θεσσαλονίκη - Αθήνα Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15 Αθήνα - Μαδρίτη Πτήση Α3 700 09:05 - 12:15
Μαδρίτη - Αθήνα Πτήση Α3 703 16:35 - 21:05 Αθήνα - Θεσσαλονίκη Πτήση Α3 7136 23:15 - 00:10

Μαδρίτη των Βουρβόνων, τις βόρειες συνοικίες της με το εντυπωσιακό στάδιο
της Real, το Santiago Bernabeu και την Puerta de Europa, την Plaza de Toros,
την Αρένα της πόλης, την Plaza Colón με το Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και
τα κομψά καταστήματα του Barrio de Salamanca, την πλατεία Ισπανίας με το
γιγάντιο γλυπτό του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, το περίφημο Αιγυπτιακό μνημείο
Debod, το πάρκο Retiro και μεταξύ άλλων πολλών την ιστορικότερη πλατεία
της πόλης, την Plaza Mayor.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα
της Ισπανίας. Χτισμένη σε υψόμετρο 650 μέτρων δεσπόζει στο κεντρικό
οροπέδιο της Ιβηρικής Χερσονήσου, στην Καστίλλη. Άφιξη μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση ή μια πρώτη βόλτα. Για
το απόγευμα σας προτείνουμε προαιρετικά να εκμεταλλευτείτε τον ελεύθερο
χρόνο γνωρίζοντας κάποια από τα πολλά ενδιαφέροντα σημεία της Μαδρίτης,
(πέραν όσων θα γνωρίσουμε στην προγραμματισμένη ξενάγηση μας μαζί με
τα Μουσεία της). Σε συνεργασία με τον αρχηγό του γραφείου μας γνωρίστε τη

4η μέρα Βαρκελώνη

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ
Βαρκελώνη/
Μαδρίτη
575 €/575 €

δούμε τον ναό του Santo Tome, θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο
του Ελ Γκρέκο «Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ». Επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο με
«Damasquinad», γνωστή Τολεδανική τέχνη που προέρχεται απο την εποχή
των Αράβων. Επιστροφή στην Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια
βόλτα για ψώνια στην κομψότερη συνοικία της πόλης, Μπάριο ντε Σαλαμάνκα,
ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς
περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή
Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.

4η μέρα Μαδρίτη - Σεγκόβια

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη Σεγκόβια, την πόλη της
βασίλισσας Ισαμπέλ, παλιά πρωτεύουσα της Καστίλης. Η Σεγκόβια βρίσκεται
στην πιο εντυπωσιακή τοποθεσία της Ισπανίας .Η παλιά πόλη είναι χτισμένη
πάνω σε ένα βραχώδες ύψωμα και περιβάλλεται από τους ποταμούς Ερέσμα
και Κλαμόρες. Από μακριά μοιάζει με πλοίο, με το μεσαιωνικό φρούριο να
σχηματίζει την πλώρη, τους πυργίσκους του γοτθικού ναού να υψώνονται
σαν κατάρτια και το υδραγωγείο στο πίσω μέρος να θυμίζει πηδάλιο. Το
ηλιοβασίλεμα, η θέα στην παλιά πόλη από την κοιλάδα είναι μαγευτική. Στη
Σεγκόβια υπάρχουν πολλές εκκλησίες, καθεδρικός ναός από το 1525, μουσείο
της Σεγκόβια με έργα χαρακτικής από τη λίθινη εποχή, καθώς και εργαλεία,
κατασκευές , νομίσματα κλπ. Ακόμα μπορείτε να δείτε το υδραγωγείο και το
Αλκάθαρ της Σεγκόβια που υψώνεται σαν παραμυθένιο κάστρο. Επιστροφή
αργά το απόγευμα στη Μαδρίτη.

5η μέρα Βαρκελώνη - Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Παρατηρήσεις

Βαρκελώνη/
Μαδρίτη
150 €/170 €

Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4
αστέρων. Πρωινό μπουφέ καθημερινά. Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο και
ξενοδοχείο. Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με τοπικό ξεναγό. Αρχηγόςσυνοδός. Φ.Π.Α. Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης) Δεν περιλαμβάνει:
Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα. Είσοδοι στα μουσεία (περίπου 20 € Ισπανικό
χωριό και μουσείο Νταλί). Φόροι αεροδρομίων. Σημαντική σημείωση:
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145€. | Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή 56x45x25cm & βαλίτσα 23kg.
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AYTOKΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

7 ΗΜΕΡΕΣ

to travel
is to live

1η ημέρα Αναχώρηση - Ζάγκρεμπ
Αναχώρηση από το γραφείο μας το πρωί για τα σύνορα. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε στην πρωτεύουσα της
Κροατίας, Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα Ζάγκρεμπ - Γκρατς - Βιέννη
Πρόγευμα και σύντομη περιήγηση της πόλης. Θα δούμε τα πάρκα Ribnjak,
Zrinjevaν τον καθεδρικό ναό του Ζάγκρεμπ που είναι το ψηλότερο κτίριο
της Κροατίας, καθώς και τη μεγάλη πλατεία στο Dolac που λειτουργεί η
Κεντρική Αγορά. Συνεχίζουμε για το Γκρατς, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της
Αυστρίας. Η παλιά πόλη αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρητέα κέντρα
πόλεων στην κεντρική Ευρώπη και το 1999 προστέθηκε στον κατάλογο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Τα σημαντικότερα
αξιοθέατά της είναι η Χάουπτπλατς, η τριγωνική πλατεία στην καρδιά της
παλιάς πόλης, το αναγεννησιακού ρυθμού Δημαρχείο, ο καθεδρικός ναός,
το τοπικό Κοινοβούλιο Λαντχάουζ και το μαυσωλείο του αυτοκράτορα
Φερδινάρδου Β΄. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Βιέννη και θα
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθερος χρόνος για μια
πρώτη γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας.
3η ημέρα Βιέννη (περιήγηση) - Πράγα
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα θαυμάσουμε εξωτερικά
το ανάκτορο Belvedere, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην
περίφημη Ρινγκ Στράσε (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 τον ορθόδοξο ναό της Αγίας Τριάδας και θα
καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Αναχώρηση για την
πρωτεύουσα της Τσεχίας, τη γραφική Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Πράγα - Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την γραφική Μπρατισλάβα. Θα
περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής παραδουνάβιας
γνωστής πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, τον
καθεδρικό ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο
και την παλιά πύλη του Αγίου Μιχαήλ. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση
για τη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

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

6η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα δούμε την Πλατεία
των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του
Αγίου Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και
το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε
τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις
των βασιλέων. Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα
της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το
κάστρο, την Citadella. Προτείνουμε μία προαιρετική κρουαζιέρα στον
Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες
του ποταμού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
7η ημέρα Βουδαπέστη - Επιστροφή
Μετά το πρόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας τα
σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη
στην πόλη μας το βράδυ.

ANAXΩΡΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Σάββατο
29.02

I Zagreb 3* Ζάγκρεμπ
Pyramide 4* Βιέννη
Duo 4* Πράγα
Ibis Castle Hill 3*
Βουδαπέστη ή παρόμοια

πρωινό

359 €

189 €

185 €

Παρατηρήσεις

Περιλαμβάνει: Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνει: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Προαιρετική κρουαζιέρα Μολδάβα και προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ

1η ημέρα Αναχώρηση - Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για τα
σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι, Νόβι Σαντ.
Περνώντας τα σύνορα της Ουγγαρίας, άφιξη στην πρωτεύουσα,
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, όπου
θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη
λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα
κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες που
ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Στη συνέχεια σας προτείνουμε
κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε από μια άλλη οπτική
γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου και του Πύργου
των Ψαράδων. Το βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στον
ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα
κτίρια της πόλης με την μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά.
ANAXΩΡΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

3η ημέρα Βουδαπέστη - Εκδρομή στα Παραδουνάβια
Χωριά
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας),
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το
μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και
την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό
των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά
αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε
κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα.
Θα επισκεφτούμε το χωριό Esztergom, όπου θα δούμε τα
πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: η Βασιλική, το
Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom, και η υπέροχη
θέα του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες.
4η ημέρα Βουδαπέστη - Εκδρομή στη Βιέννη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη όπου θα ακολουθήσει
η γνωριμία με την αυστριακή πρωτεύουσα. Θα περιηγηθούμε
στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα
πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο,
θα περάσουμε από τα χειμερινά ανάκτορα Hofburg, την Όπερα,

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

Ibis Castle Hill 3*

Πέμπτη
27.02

ή παρόμοιo

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

235 €

ή παρόμοιo

Hungaria City
Center 4*

5 ΗΜΕΡΕΣ

πρωινό

hungarian
magic

το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου
Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού
ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και
την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή
στη Βουδαπέστη.
5η ημέρα Βουδαπέστη - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση. Με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το
βράδυ στην πόλη μας.

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Παρατηρήσεις

109 €
135 €

255 €

129 €

Περιλαμβάνει: Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνει: Προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.
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ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΒΕΝΕΤΙΑ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

6 ΗΜΕΡΕΣ
4η ημέρα Καρναβάλι Βενετίας

Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα του πιο φημισμένου
καρναβαλιού παγκοσμίως. Αρχικά με το λεωφορείο και στη συνέχεια με το
παραδοσιακό βαπορέτο, θα φτάσουμε στη «Γαληνοτάτη», που μας περιμένει
μασκαρεμένη. Η μέρα είναι αφιερωμένη στο Grande Finale του καρναβαλιού.
Θα βρεθούμε στη καρδιά της πόλης, όπου πλήθος διαφορετικών εκδηλώσεων
μας περιμένουν. Χαρείτε στη φαντασμαγορικά στολισμένη κεντρική
πλατεία, την εύθυμη ατμόσφαιρα και τους υπέροχα και πολύ προσεγμένα
μεταμφιεσμένους που κινούνται στα γραφικά στενά. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας γεμάτοι αναμνήσεις από το μοναδικό
καρναβάλι.

5η ημέρα Βενετία - Ζάγκρεμπ

1η ημέρα Αναχώρηση - Ζάγκρεμπ

Συγκέντρωση και αναχώρηση για τα συνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για
Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο
πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για
μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα Ζάγκρεμπ - Λιουμπλιάνα - Τεργέστη - Βενετία

Πρόγευμα και αναχώρηση για Λιουμπλιάνα. Άφιξη και περιήγηση στην
πόλη που είναι κτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με έντονα
στοιχεία σε αρκετά κτίρια από την αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική. Θα
δούμε, μεταξύ άλλων, το παλαιό δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό που
δεσπόζουν στην πόλη. Συνεχίζουμε για την αρχόντισσα της Αδριατικής
και μεγάλο λιμάνι της Ιταλίας, Τεργέστη. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τη
μεγάλη κεντρική πλατεία, Piazza Unita d’ Italia, τον ελληνικό ναό του
Αγίου Νικολάου και τον καθεδρικό ναό της Τεργέστης. Στη συνέχεια
αναχώρηση για Βενετία. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της
περιοχής.

3η ημέρα Βενετία

Πρόγευμα και σήμερα θα γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160
κανάλια και τις 400 γέφυρες, την πατρίδα του Καζανόβα και του ταξιδευτή
Μάρκο Πόλο, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα. Θα
αναχωρήσουμε με βαπορέτο (εξ ιδίων κόστος) στην περιοχή Καστέλλο όπου
βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το
Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια
θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων και θα καταλήξουμε στην
πλατεία του Αγίου Μάρκου όπου βρίσκεται ο περίφημος καθεδρικός του
Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής με εντυπωσιακά
ψηφιδωτά. Επίσης θα δούμε το καμπαναριό του Καμπανίλε, τον Πύργο
του Ρολογιού, τη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ.
Ολόκληρη η πόλη αποτελεί ένα έργο τέχνης και τα κτίρια της σε βενετσιάνικο
- γοτθικό ρυθμό θα σας αφήσουν άφωνους. Ελεύθερος χρόνος για να
περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια με τα πολυάριθμα καταστήματα, εστιατόρια
και καφέ. Το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

Πρόγευμα και αναχώρηση για Ζάγκρεμπ. Περιήγηση στην πόλη που
αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και Γκόρντι
Γραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλντι Γκραντ (Κάτω
Πόλη) με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες, αλλά και βιομηχανικές περιοχές.
Αξιοθέατα της πόλης αποτελούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ζάγκρεμπ, το
Κροατικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο Μίμαρα, το Εθνικό
Θέατρο και η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Ζάγκρεμπ - Επιστροφή

Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση. Με τις ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν
για καφέ λαο φαγητό φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.
Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρόγευμα
στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά ανάλογα με την επιλογή του
ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Checkpoints 25
ευρώ. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Βενετία 3.15€).

ANAXΩΡΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

Πέμπτη
20.02

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Παρατηρήσεις

I Zagreb 3* Ζάγκρεμπ
Holiday Inn Marghera 4*
Βενετία Μέστρε ή παρόμοια

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

πρωινό

299 €

155 €

159 €

Checkpoints 20€

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

7 ΗΜΕΡΕΣ

όπου πλήθος διαφορετικών εκδηλώσεων μας περιμένουν. Χαρείτε την
εύθυμη ατμόσφαιρα στη φαντασμαγορικά στολισμένη κεντρική πλατεία με
τους υπέροχα και πολύ προσεγμένα μεταμφιεσμένους να κινούνται ανάμεσά
σας. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας γεμάτοι αναμνήσεις
από το μοναδικό καρναβάλι.

6η ημέρα Βενετία - Ανκόνα

Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο,
τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
Διανυκτέρευση εν πλω.

7η ημέρα Λιμάνι - Επιστροφή
1η - 2η ημέρα Αναχώρηση και απόπλους για Βενετία

Συγκέντρωση και αναχώρηση τη νύχτα για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
Επιβίβαση στο πλοίο το πρωί, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το
λιμάνι της Βενετίας. Διανυκτέρευση εν πλω.

3η ημέρα Βενετία (περιήγηση πόλης)

Άφιξη στο λιμάνι της Βενετίας και θα γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια,
τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες, την πατρίδα του Καζανόβα και του
ταξιδευτή Μάρκο Πόλο, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα.
Θα αναχωρήσουμε με βαπορέτο (εξ ιδίων κόστος) στην περιοχή Καστέλλο
όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων
και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά
σοκάκια θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων και θα καταλήξουμε
στην πλατεία του Αγίου Μάρκου όπου βρίσκεται ο περίφημος καθεδρικός του
Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής με εντυπωσιακά
ψηφιδωτά. Επίσης θα δούμε το καμπαναριό του Καμπανίλε, τον Πύργο

του Ρολογιού, τη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ.
Ολόκληρη η πόλη αποτελεί ένα έργο τέχνης και τα κτίρια της σε βενετσιάνικο
- γοτθικό ρυθμό θα σας αφήσουν άφωνους. Ελεύθερος χρόνος για να
περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια με τα πολυάριθμα καταστήματα, εστιατόρια
και καφέ. Το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα Βενετία - Βερόνα

Πρόγευμα και και αναχωρούμε για την πόλη των αιώνιων εραστών του
Σαίξπηρ, Βερόνα, τόπο προσκυνήματος για τους ερωτευμένους, όπου θα
θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αρένα, τις όμορφες πλατείες ντέλλε Έρμπε και ντέι
Σινιόρι που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και
βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας.
Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα Καρναβάλι Βενετίας

Πρόγευμα και η ημέρα είναι αφιερωμένη στις εκδηλώσεις του παγκοσμίως
φημισμένου καρναβαλιού της Βενετίας. Θα βρεθούμε στη καρδιά της πόλης,

Κατάπλους στο λιμάνι της Ηγουμενίτας το πρωί. Αποβίβαση και μεταφορά στον
τελικό προορισμό σας. Άφιξη στην πόλη μας.
Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα - Βενετία
και Ανκόνα - Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους
(AB4). Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρόγευμα στον χώρο
του ξενοδοχείου καθημερινά ανάλογα με την επιλογή του ξενοδοχείου.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με
το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Checkpoints 20
ευρώ. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Βενετία 3.15€).

ANAXΩΡΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

Πέμπτη
20.02

Holiday Inn Marghera 4*
Βενετία Μέστρε ή παρόμοια

ΚΑΝΟΝ.
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

πρωινό

449 €

329 €

135 €

Παρατηρήσεις
Ηγουμενίτσα - Βενετία
06:30-07:00 Ανκόνα-Ηγουμενίτσα
13:30-08:00 Checkpoints 20€
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ΝΤΟΥΜΠΡΌΒΝΙΚ
ΚΌΤΟΡ-ΜΠΟΎΝΤΒΑ

5 ΗΜΕΡΕΣ
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα, μέσα στην παλιά πόλη
είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του
προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, με τον μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη
στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι
με την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από
την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Επίσης, θα δούμε τον πύργο του
Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα.
Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στη μεσαιωνική πόλη με τα πολυάριθμα καφέ
και εστιατόρια.

4η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Σπλιτ

1η ημέρα Αναχώρηση - Μπούντβα

Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούτβα με τη μοναδική
αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά της δρομάκια και τα όμορφα
μικρά της καταστήματα. Άφιξη, και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Μπούντβα (περιήγηση) - Κότορ - Ντουμπρόβνικ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην Μπούντβα από την ομώνυμη
μαρίνα της, όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα
βρίσκεται βόρεια της παλαιάς πόλης και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα
Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την
κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη
που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της παλιάς πόλης, πάνω
στα ερείπια προηγούμενων οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές φορές
άλλαξε σχήμα και μέγεθος, στεγάζει τώρα και το θέατρο της Μπούντβα,
όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές

ANAXΩΡΗΣΗ
Πέμπτη
27.02

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
Adria 4*
Μπούντβα
Lero 4*
Nτουμπρόβνικ

ΔΙΑΜΆΝΤΙΑ

παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγραφέων. Συνεχίζουμε
για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο
ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα.
Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά
και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του
ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Unesco. Θα
περιηγηθούμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα,
καθώς και στον ναό του Αγίου Νικολάου. Αναχώρηση για το μαργαριτάρι
της Αδριατικής, το εντυπωσιακό Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και τακτοποίηση σε
ξενοδοχείο της περιοχής.

3η ημέρα Ντουμπρόβνικ (περιήγηση)

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη που φυλάσσεται για
περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένη από τα καλοδιατηρημένα
τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Σπλιτ. Θα επισκεφθούμε το περίφημο
ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, το
οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην
Κροατία κτισμένο μεταξύ 295 και 305 μ.Χ. Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να
θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, το γοτθικό δημαρχείο και τον αναγεννησιακό
πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της
πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ ή φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα Ντουμπρόβνικ - Ποντγκόριτσα - Επιστροφή

Πρόγευμα και αναχώρηση μέσω Ποντγκόριτσα με ενδιάμεσες στάσεις για
καφέ και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά και δείπνο.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με
το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Δημοτικοί
φόροι. Checkpoints 10€. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Παρατηρήσεις

ημιδιατροφή

249 €

179 €

119 €

Checkpoints 10€

ΔΑΛΜΑΤΙΚΏΝ ΑΚΤΏΝ

4 ΗΜΕΡΕΣ

του. Βρίσκεται υπό την προστασία της Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο
φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που
θα δούμε μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής,
όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, με το
μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου,
το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο
φαρμακείο της πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα
παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του
Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Χρόνος ελεύθερος και αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Μπούντβα - Τίρανα - Επιστροφή
1η ημέρα Αναχώρηση - Μπούντβα

Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την Μπούτβα με τη μοναδική
αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά δρομάκια και τα όμορφα μικρά
καταστήματα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Μπούντβα - Κότορ

Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο
από τείχος που ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας
τον 14ο αιώνα. Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και το νοτιότερο φιόρδ της
Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην
ανακήρυξή του ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την
Unesco. Θα περιηγηθούμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του
12ου αιώνα, καθώς και στον ναό του Αγίου Νικολάου. Έπειτα επιστροφή
στην Μπούτβα, όπου θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την ομώνυμη

ANAXΩΡΗΣΗ
Παρασκευή
28.02
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
Adria 4*
Μπούντβα

μαρίνα της, όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα
βρίσκεται βόρεια της παλαιάς πόλης και από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα
Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την
κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη
που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της παλιάς πόλης, πάνω
στα ερείπια προηγούμενων οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές φορές
άλλαξε σχήμα και μέγεθος, στεγάζει τώρα και το θέατρο της Μπούντβα, όπου
φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές παραστάσεις
με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγραφέων.

3η ημέρα Μπούντβα - Ντουμπρόβνικ (περιήγηση)

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε την
ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπρόβνικ, που φυλάσσεται για περισσότερα από
1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη

ΔΙΑΤΡΟΦΉ
ημιδιατροφή

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ
195 €

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ
129 €

Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό τα Τίρανα. Θα δούμε παλιά κτίρια
που χρωματίστηκαν έντονα με τις προσόψεις τους να θυμίζουν γιγάντιους
καμβάδες ποπ αρτ, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας κι ανανέωσης. Χρόνος
για γεύμα και καφέ όπως και για μια σύντομη περιήγηση της πόλης. Στη
συνέχεια με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά και δείπνο.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με
το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Δημοτικοί
φόροι. Checkpoints 10€. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.
99 €

Παρατηρήσεις
Checkpoints 10€

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

7 ΗΜΕΡΕΣ

ΚΡΟΑΤΙΑΣ - ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ - Λ. ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

1η μέρα Αναχώρηση - Ζάγκρεμπ

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για
τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα
σύνορα της Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια βόλταγνωριμία με την πόλη.

2η μέρα Ζάγκρεμπ - Λιουμπλιάνα - Σπήλαια Ποστόινα Τεργέστη - Κόπερ (περιοχή)

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Λιουμπλιάνα. Άφιξη και περιήγηση
στην πόλη που είναι κτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με
έντονα στοιχεία από την αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική. Θα δούμε
το παλιό Δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό που δεσπόζουν την πόλη.
Στη συνέχεια αναχώρηση για τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα
που θεωρούνται τα δεύτερα σε μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με
ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου
και απολαμβάνουμε τον μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό
διάκοσμο, από σταλακτίτες και σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων και
αποχρώσεων. Συνεχίζουμε για την Τεργέστη και η περιήγησή μας
αρχίζει με την Aρχόντισα της Αδριατικής, αλλά και το πρώτο μεγάλο
λιμάνι της Ιταλίας, ένα ολοζώντανο μνημείο νεότερης ιστορίας.
Θα δούμε την ελληνική εκκλησία της Τεργέστης, Άγιο Νικόλαο, το
ονομαζόμενο Canal Grande, τον ναό του Αγίου Αντωνίου, τον ναό του
Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Τριάδος. Στη συνέχεια μετάβαση στην
περιοχή του Κόπερ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η μέρα Κόπερ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζαντάρ

Πρόγευμα και αναχωρούμε για τις λίμνες Πλίτβιτσε που αποτελούν
θαύμα της φύσης και τόπο απερίγραπτης ομορφιάς. Ανακηρύχθηκε το
1979 από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο δρυμός
των λιμνών Πλίτβιτσε είναι ιδιαίτερα γνωστός για τους εντυπωσιακούς,
μικρούς και μεγάλους υδάτινους καταρράκτες που δημιουργούν πολλές
πεντακάθαρες γαλαζοπράσινες λίμνες. Χρόνος ελεύθερος για να
απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την

παραλιακή πόλη της Κροατίας, Ζαντάρ. Πρόκειται για μια τουριστική
πόλη με αξιοθέατα όπως ο οκτάγωνος πυργωτός ναός του Αγίου
Δονάτου (9ος αι.) με το εντυπωσιακό καμπαναριό του, ο καθεδρικός
ναός της Αγίας Αναστασίας (9ος-12ος αι.) σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής
με δύο τεράστια κυκλικά βιτρό, καθώς και η ρωμαϊκή αγορά που
βρίσκεται ακριβώς δίπλα, στην πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. Δεν
θα παραλείψουμε να δούμε το πρώτο πανεπιστήμιο της Ζαντάρ που
ιδρύθηκε το 1396 σαν μέρος μοναστηριού Βενεδικτίνων μοναχών.
Μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.

στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο
μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, με τον
μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του
Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος
και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της δημοκρατίας
της Ραγούζας. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού
και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα.
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η μέρα Ζαντάρ - Τρογκίρ - Σπλιτ - Ντουμπρόβνικ

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

Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί),
που έχει χαρακτηριστεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς και ενώνεται με την ξηρά με μία ωραία γέφυρα.
Διαθέτει πλούσια ιστορία και θεωρείται πνευματικό κέντρο της
Δαλματίας και δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός. Στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε προς το Σπλιτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο
της Δαλματίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη, θα
επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου
του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, το οποίο είναι το σημαντικότερο και
καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία. Θα έχουμε,
επίσης, την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, το γοτθικό
Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος
ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα,
για καφέ ή γεύμα. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια
πρώτη γνωριμία με την περιοχή.

5η μέρα Ντουμπρόβνικ

Πρόγευμα και ξεκινάμε για την περιήγηση στην πόλη. Το Ντουμπρόβνικ
φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από
στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία
της Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε

6η μέρα Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα

7η μέρα Μπούντβα - Τίρανα - Επιστροφή

Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για τον δρόμο της επιστροφής.
Στη διαδρομή μας θα περάσουμε από την πρωτεύουσα της Αλβανίας,
Τίρανα. Παλιά κτίρια χρωματίστηκαν έντονα με τις προσόψεις τους
να θυμίζουν γιγάντιους καμβάδες ποπ αρτ, στέλνοντας ένα μήνυμα
αισιοδοξίας και ανανέωσης. Άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

ANAXΩΡΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Παρατηρήσεις

Σάββατο
29.02

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

3* - 4*

ημιδιατροφή

389 €

179 €

219 €

Checkpoints 10€

Περιλαμβάνει: Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή

λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνει: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΒEΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ

4 ΗΜΕΡΕΣ/ 3 ΝΥΧΤΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Βελιγράδι
Συγκέντρωση στα γραφεία το πρωί και αναχώρηση
για το Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε τον μεγάλο
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, όπου θα βρείτε
πολλά και όμορφα καταστήματα για πιθανές αγορές.
2η ημέρα Βελιγράδι (ξενάγηση) - Προαιρετική
Κρουαζιέρα
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι,
το οποίο είναι πόλη με πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει τη
δική της μεγάλη ιστορία, την οποία θα ακούσουμε από
τον ξεναγό μας. Θα δούμε τα κατεστραμμένα ακόμη
κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων,
απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία,
που ωστόσο οι κάτοικοι της κράτησαν 78 ολόκληρες
μέρες αμυνόμενοι, το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και
εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της
πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα
παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου
οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της
Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους
συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι
έστησαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη
θέση. απέναντι από το πάρκο Tου Καλεμέγκνταν,
ονόμασαν δε το δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά
την ξενάγησή μας, χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Για
όσους επιθυμούν προτείνουμε την προαιρετική μίνι
Κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη. θα
επιβιβαστούμε στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι
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ANAX.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

Παρασκευή
28.02

Crystal 4*
ημιδιατροφή
Constantine /
Amsterdam/
Μark 4*
ημιδιατροφή
88 rooms 4*
ημιδιατροφή

κρουαζιέρα, όπου θα δούμε την πόλη από μια άλλη
οπτική γωνία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα Βελιγράδι - Νόβι Σαντ - Φρούσκα
Γκόρα
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την πόλη του Νόβι
Σαντ. Σε απόσταση περίπου 90 χλμ. και διασχίζοντας
τον μεγάλο ποταμό Δούναβη, θα επισκεφθούμε το
μοναστήρι Κρουσεντολ (16ος αιών.) στη Φρούσκα
Γκόρα και το Σρέμσκι Καρλόβτσι (Sremski Karlovci) και
θα φθάσουμε στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα όπου
θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το Κάστρο
Petrovaradin. Συνεχίζουμε με την πλατεία Slobodan,
τον καθεδρικό ναό και το δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος
στον κεντρικό πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα Βελιγράδι - Νις - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις,
όπου γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη
περιήγηση στην πόλη και συνεχίζουμε για τα σύνορα
Ευζώνων με καθ’ οδόν στάσεις, άφιξη στην πόλη μας.
Περιλαμβάνονται:Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός κατά την
ξενάγησή μας στο Βελιγράδι. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Βραδινή βόλτα και κρουαζιέρα περίπου 15€ το άτομο.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.
ΚΑΝΟΝ.
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

179 €

99 €

99 €

199 €

99 €

109 €

199 €

105 €

115 €

4 ΗΜΕΡΕΣ/ 2 ΝΥΧΤΕΣ

1η - 2η ημέρα Αναχώρηση - Βελιγράδι (ξενάγηση)
- Προαιρετική Κρουαζιέρα
Συγκέντρωση στα γραφεία το βράδυ και αναχώρηση
για το Βελιγράδι. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση
στο Βελιγράδι, το οποίο είναι πόλη με πολλά μνημεία.
Η Σερβία έχει τη δική της μεγάλη ιστορία, την οποία
θα ακούσουμε από τον ξεναγό μας. Θα δούμε τα
κατεστραμμένα ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των
Νατοϊκών δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυρη
αλλά περήφανη Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι
της κράτησαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι,
το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό
μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το
Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε
να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι
κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής
επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρόφους
του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο
με την προτομή του σε περίοπτη θέση. απέναντι από
το πάρκο Tου Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο
σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας,
χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Για όσους επιθυμούν
προτείνουμε την προαιρετική μίνι Κρουαζιέρα στους
ποταμούς Σάββα και Δούναβη. θα επιβιβαστούμε στα
ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι κρουαζιέρα, όπου
θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
ANAX.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

Παρασκευή
28.02

Crystal 4*
ημιδιατροφή
Constantine /
Amsterdam/
Μark 4*
ημιδιατροφή
88 rooms 4*
ημιδιατροφή

3η ημέρα Βελιγράδι - Νόβι Σαντ - Φρούσκα
Γκόρα
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την πόλη του Νόβι
Σαντ. Σε απόσταση περίπου 90 χλμ. και διασχίζοντας
τον μεγάλο ποταμό Δούναβη, θα επισκεφθούμε το
μοναστήρι Κρουσεντολ (16ος αιών.) στη Φρούσκα
Γκόρα και το Σρέμσκι Καρλόβτσι (Sremski Karlovci)
και θα φθάσουμε στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα
όπου θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το
Κάστρο Petrovaradin. Συνεχίζουμε με την πλατεία
Slobodan, τον καθεδρικό ναό και το δημαρχείο.
Χρόνος ελεύθερος στον κεντρικό πεζόδρομο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα Βελιγράδι - Νις - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις,
όπου γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη
περιήγηση στην πόλη και συνεχίζουμε για τα σύνορα
Ευζώνων με καθ’ οδόν στάσεις, άφιξη στην πόλη μας.
Περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επίσημος ξεναγός κατά την
ξενάγησή μας στο Βελιγράδι. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Βραδινή βόλτα και κρουαζιέρα περίπου 15€ το άτομο.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.
ΚΑΝΟΝ.
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

149 €

89 €

65 €

159 €

95 €

69 €

159 €

99 €

75 €

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΜΠΡΑΣΟΒ - ΣΙΝΑΪΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ/ 3 ΝΥΧΤΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Βουκουρέστι
Συγκέντρωση στα γραφεία το πρωί και αναχώρηση
για τα σύνορα Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων και
συνεχίζουμε για Λόβετς-Ρούσε. Άφιξη το βράδυ στο
Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα Βουκουρέστι (ξενάγηση)
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με το
ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής»,
το Ατενέουμ Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό
οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα
στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας, το
παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α’, που σήμερα στεγάζει
την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την
πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το κτίριο 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 δεύτερο
μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο.
Επίσης θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, την
πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα
και το κτίριο του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος
στη φημισμένη οδό Λιπσκάνη και στον αρχαιολογικό
χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου
δεσπόζει η προτομή του Βλαντ Τσέπες. Έπειτα θα
επισκεφτούμε το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια
Τσαουσέσκου Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον
ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως.
ANAX.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

Andy 3* πρωινό
Rin Central 4* /
Παρασκ.
Lev Or I 4* ημιδιατροφή
28.02
Double Tree by
Hilton 4* πρωινό

3η ημέρα Βουκουρέστι - Καρπάθια - Σινάια Μπραν - Κάστρο Δράκουλα - Μπρασόβ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια.
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα
φτάνουμε στη Σινάια, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων,
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία
του βασιλιά Καρόλου Α’, βασιλιά της Ρουμανίας. Στη
συνέχεια θα δούμε καθ’ οδόν το μοναστήρι της Σινάια και
έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον
πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος
κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια ξενάγηση στο
Μπρασόβ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη
εκκλησία. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Προαιρετική
διασκέδαση σε τοπικό εστιατόριο.
4η ημέρα Βουκουρέστι - Σόφια (ξενάγηση) Επιστροφή
Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια όπου θα
ακολουθήσει ξενάγηση στην πρωτεύουσα της
Βουλγαρίας. Θα δούμε τη Βυζαντική Εκκλησία της
Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο
ναό του Αλεξάντερ Νέφσκυ, τη Βουλή και την
Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε
για σύνορα Προμαχώνα, άφιξη στην πόλη μας.
Περιλαμβάνει: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Φ.Π.Α. Δεν
περιλαμβάνει:
Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
ΚΑΝΟΝ.
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

159 €

99 €

65 €

199 €

99 €

109 €

219 €

105 €

125 €

4 ΗΜΕΡΕΣ/ 2 ΝΥΧΤΕΣ
1η - 2η ημέρα Αναχώρηση - Βουκουρέστι
(ξενάγηση)
Συγκέντρωση στα γραφεία το βράδυ και αναχώρηση
για τα σύνορα Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων και
συνεχίζουμε για Λόβετς-Ρούσε. Άφιξη το πρωί στο
Βουκουρέστι και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με
το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής»,
το Ατενέουμ Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό
οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα
στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας, το
παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α’, που σήμερα στεγάζει
την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την
πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το κτίριο 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 δεύτερο
μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο.
Επίσης θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, την
πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα
και το κτίριο του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος
στη φημισμένη οδό Λιπσκάνη και στον αρχαιολογικό
χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου
δεσπόζει η προτομή του Βλαντ Τσέπες. Έπειτα θα
επισκεφτούμε το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια
Τσαουσέσκου Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον
ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως.
ANAX.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

Andy 3* πρωινό
Rin Central 4* /
Παρασκ.
Lev Or I 4* ημιδιατροφή
28.02
Double Tree by
Hilton 4* πρωινό

3η ημέρα Βουκουρέστι - Καρπάθια - Σινάια Μπραν - Κάστρο Δράκουλα - Μπρασόβ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια.
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα
φτάνουμε στη Σινάια, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων,
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία
του βασιλιά Καρόλου Α’, βασιλιά της Ρουμανίας. Στη
συνέχεια θα δούμε καθ’ οδόν το μοναστήρι της Σινάια και
έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον
πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος
κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια ξενάγηση στο
Μπρασόβ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη
εκκλησία. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Προαιρετική
διασκέδαση σε τοπικό εστιατόριο.
4η ημέρα Βουκουρέστι - Σόφια - Επιστροφή
Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια όπου θα δούμε
την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, θα
δούμε τη βυζαντική Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα
Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ
Νέφσκυ, τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα
εξ ιδίων και συνεχίζουμε για σύνορα Προμαχώνα,
άφιξη στην πόλη μας.
Περιλαμβάνει: Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.
ΚΑΝΟΝ.
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

119 €

79 €

45 €

159 €

95 €

69 €

169 €

95 €

85 €
21

MAΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ

ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ
λιμάνι στη χώρα. Θα έχουμε χρόνο για περιήγηση στον εμπορικό πεζόδρομο
που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ακολούθως, επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Βάρνα - Αλατζά

Πρόγευμα και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της Βάρνας, τη μεγαλύτερη
της Μαύρης Θάλασσας. Θα διασχίσουμε το κέντρο της Βάρνας και θα
συνεχίσουμε τον δρόμο μας για περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα, θαυμάζοντας
τις λεγόμενες χρυσές ακτές μέχρι να φτάσουμε στο μοναστήρι Αγίας Τριάδας,
γνωστό ως Αλατζά. Πρόκειται για μοναστήρι του 5ου αιώνα λαξευμένο
ολόκληρο μέσα στους βράχους. Μετά την επίσκεψη και το προσκύνημα θα
επιστρέψουμε στη Βάρνα, όπου θα δούμε τον μητροπολιτικό ναό της Κοίμησης
της Θεοτόκου, κτισμένος το 1866 και μετά θα έχουμε χρόνο στον όμορφο
πεζόδρομο με την όπερα και τα πολλά καταστήματα για ψώνια και γεύμα.
Αργότερα θα επισκεφθούμε ένα από τα μεγαλύτερα παραθαλάσσια πάρκα της
Ευρώπης έκτασης τετρακοσίων στρεμμάτων. Εκεί υπάρχουν μουσεία, όπως το
Ναυτικό με ένα ολόκληρο πολεμικό πλοίο στο πλάι του, θέατρα, καφετέριες και
ενυδρείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.

1η ημέρα Αναχώρηση - Καβάλα - Κομοτηνή - Ορεστιάδα
- Ορμένιο - Αρχαία Μεσημβρία

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Θα διασχίσουμε
μια όμορφη διαδρομή και μετά τις απαραίτητες στάσεις για ξεκούραση και
σύνορα (συνοριακός σταθμός Ορμενίου), θα φτάσουμε στο Νεσέμπαρ
(αρχαία Μεσημβρία) που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και είναι
γνωστό ως το μαργαριτάρι της Μαύρης θάλασσας. Ελεύθερος χρόνος για να
περπατήσουμε στα γραφικά στενά με τα παραδοσιακά ελληνικά σπίτια. Στη
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.

2η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία (περιήγηση πόλης) Αγχίαλος - Σωζόπολη

Πρόγευμα και ακολουθεί η ξενάγηση στην πόλη της Μεσημβρίας που έχει
ανακηρυχθεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το κέντρο
της πόλης διατηρεί το βυζαντινό της χρώμα με τις πολλές εκκλησίες περασμένων
αιώνων. Εκεί θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον ναό της Αγίας Σοφίας και του Αγίου

ANAXΩΡΗΣΗ
Παρασκευή
28.02

Ιωάννη του Παντοκράτορα, τα μεσαιωνικά τείχη, το αρχαιολογικό μουσείο και
θα περιηγηθούμε στα όμορφα στενά με τα παραδοσιακά σπίτια με τις ψηλές
εξώπορτες. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την Αγχίαλο (Πομόριε),
όπου θα επισκεφτούμε το κάποτε ελληνικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου,
θα μάθουμε την ιστορία του, θα προσκυνήσουμε και μετά μπορούμε να
κατεβούμε μέχρι την παραλία της Αγχιάλου και να γνωρίσουμε την πόλη στον
ελεύθερο χρόνο. Συνεχίζοντας στις πόλεις της Μαύρης Θάλασσας, φθάνουμε
στην πιο παλιά αποικία των Ελλήνων στην περιοχή, τη Σωζόπολη (αρχαία
Απολλωνία). Εδώ θα δούμε τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή
που βρέθηκαν πρόσφατα και φυλάσσονται στην αναστηλωμένη εκκλησία
των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και την παλιά πόλη όπου επικρατεί η
παραδοσιακή αρχιτεκτονική από ξύλο. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη στη βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας και πατρίδα του ποιητή
Κώστα Βάρναλη, το Μπουργκάς (Πύργος). Αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό,
συγκοινωνιακό, πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο και διαθέτει το μεγαλύτερο

4η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Σόφια - Επιστροφή

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη και περιήγηση στην
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον βυζαντινό ναό
της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ
Νιέφσκι, τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη. Μετά από τις απαραίτητες
στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.
Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής
σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Ημιδιατροφή (πρόγευμα και
δείπνο στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά) ανάλογα με την επιλογή του
ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός- αρχηγός
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται:
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς
χώρους Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Παρατηρήσεις

Μarieta
Palace 4*
Νεσέμπαρ

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

πρωινό

139 €

85 €

59 €

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 30 €

ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

1η ημέρα Αναχώρηση - Μονή Ρίλα - Σόφια

Συγκέντρωση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Διέλευση από τα σύνορα
Προμαχώνα, στάση στα αφορολόγητα και συνεχίζουμε προς το μοναστήρι
του Αγίου Ιωάννη στη Ρίλα που αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο φημισμένη
ορθόδοξη μονή στη Βουλγαρία. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Unesco
ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Αποτελείται από μια μονόκλιτη βασιλική,
κελιά που μένουν οι μοναχοί και έναν πύργο. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα
της Βουλγαρίας, Σόφια. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον βυζαντινό ναό της Αγίας
Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη
Βουλή και την πανεπιστημιούπολη.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος
χρόνος στην πόλη.

ANAXΩΡΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

Σάββατο
29.02

Sveta Sofia 4*
Budapest 3*
Ramada by
Wyndham 4*
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3 ΗΜΕΡΕΣ

2η ημέρα Σόφια - Φιλιππούπολη

Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στη Φιλιππούπολη, την πόλη που έκτισε
ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄. Στην περιήγησή μας θα δούμε τον ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το αρχαίο θέατρο και το
λαογραφικό μουσείο. Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πόλη. Επιστροφή στη
Σόφια. Το απόγευμα ελεύθεροι.

3η ημέρα Σόφια - Βίτοσα - Σαντάνσκι - Επιστροφή

Πρόγευμα και αργότερα (καιρού επιτρέποντος) ανάβαση με τελεφερίκ (έξοδα
ατομικά) στο βουνό-πάρκο Βίτοσα με τη φαντασμαγορική θέα στη πόλη της
Σόφιας. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Σαντάνσκι με την πλούσια
αγορά. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας.

ΔΙΑΤΡΟΦΉ
ημιδιατροφή
πρωινό

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ
135 €
139 €
145 €

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ
75 €

Περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής
σας. Πρόγευμα ή ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο στο χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά) ανάλογα με την επιλογή του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις,
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα
περιλαμβάνονται.

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.
65 €
79 €

Παρατηρήσεις
Γλέντι σε τοπικό εστιατόριο με ποτό και τοπικούς
χορούς 20 € το άτομο

ΑΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ

1η ημέρα Αναχώρηση - Τροία - Αϊβαλί

Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας και κάνοντας τις προβλεπόμενες
στάσεις, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων. Περνώντας από
Κεσσάνη, Καλλίπολη, φτάνουμε στη Μάδυτο για να πάρουμε το καράβι για
Τσανάκαλε. Ελεύθερος χρόνος στη πόλη. Στη συνέχεια επίσκεψη της Ομηρικής
Τροίας. Ξαναζήστε στον αρχαιολογικό χώρο, την Ηλιάδα με τους Έλληνες και
Τρώες ήρωες, Αχιλλέα, Έκτορα, Μενέλαο και πόσους ακόμη που έμειναν στην
ιστορία μέσα από το έργο του Ομήρου. Συνεχίζουμε για το μοναδικό Αϊβαλί.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Αϊβαλί - Φώκαια - Σμύρνη

Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των Φωκαίων
με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες και τις ελληνικές
συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη του τοπικού ελληνισμού.
Συνεχίζουμε για την ξακουστή πρωτεύουσα της Ιωνίας, περνώντας και από
το προάστιο της Μενεμένης. Φθάνοντας εκεί, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να
περιηγηθούμε στον παραλιακό πεζόδρομο της Σμύρνης, το γραφικό Κορντόν

ANAXΩΡΗΣΗ

ή την πλούσια αγορά της πόλης, Κεμέραλτι. Αφήνουμε την ιστορική πόλη,
περνώντας από την περιοχή του Άλσαντζακ όπου έχουν απομείνει λίγα σπίτια
ελληνικά, και περνώντας από το προάστιο του Καρσίγιακα, ελληνιστί Κορδελιό
κατευθυνόμαστε για το Αϊβαλί.

3η ημέρα Αϊβαλί - Πέργαμος - Μοσχονήσια

Πρόγευμα και κατευθυνόμαστε για την Πέργαμο. Στον αρχαιολογικό χώρο της
επισκεπτόμαστε το Ασκληπιείο. Περιηγούμενοι την όμορφη πόλη, θαυμάζουμε
τα ερείπια του Σεραπείου, ενός από τους μεγαλύτερους ναούς των ρωμαϊκών
χρόνων. Στη συνέχεια μετάβαση στα Μοσχονήσια στη νότια είσοδο του
Αδραμυττηνού κόλπου, έναντι της νήσου Λέσβου, όπου θα επισκεφθούμε το
ναό των Ταξιαρχών. Πρόκειται για τις αρχαίες «Εκατόνησους» ή «Ασκανίους
νήσοι» Το απόγευμά μας είναι αφιερωμένο σε περιήγηση στα παλιά ελληνικά
σπίτια του Αϊβαλιού. Ακόμη, περνώντας την πρόσφατα κατασκευασμένη
γέφυρα, περνάμε στο πρώτο νησί των Μοσχονησίων. Θαυμάζουμε εκεί το
ναό των Αγίων Ταξιαρχών και κάνουμε μια βόλτα στην όμορφη παραλία του
νησιού.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

Μare 3*

ημιδιατροφή

Παρασκευή 28.02

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ
119 €

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ
59 €

4η ημέρα Αϊβαλί - Τσανάκαλε - Καλλίπολη - Επιστροφή

Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε με κατεύθυνση βόρεια, κατευθυνόμενοι προς
τη Λάμψακο. Με την υπάρχουσα πορθμιακή γραμμή περνάμε στην Καλλίπολη,
γνωστή για τις μάχες που έγιναν εκεί το 1915. Γευματίζουμε εξ ιδίων,
περιηγούμαστε τη γραφική πόλη και συνεχίζουμε προς τα τουρκοελληνικά
σύνορα και διασχίζοντας την Εγνατία οδό, άφιξη στην πόλη μας.
Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως
αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα
με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται:
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.
49 €

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

1η ημέρα Αναχώρηση - Οχρίδα

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Έδεσσα, σύνορα Νίκης και
άφιξη στη γραφική πόλη της Οχρίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη
συνέχεια. ελεύθερος χρόνος. Δείπνο στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Οχρίδα ξενάγηση - Στρούγκα

Πρόγευμα και ξενάγηση στην πανέμορφη Οχρίδα. Περιήγηση στα γραφικά
δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά και τις βυζαντινές εκκλησίες της πόλης του Αγίου
Κλήμεντα και της Αγίας Σοφίας, τα μικρομάγαζα με τα είδη λαϊκής τέχνης και
κεραμικής. Το απόγευμα επίσκεψη στο γειτονικό θέρετρο της Στρούγκας,
όπου και θα κάνουμε βόλτα στον πεζόδρομο με το πολύ γραφικό χρώμα.

ANAXΩΡΗΣΗ
Σάββατο
29.02

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
Millenium
Palace 4*
Metropol /
Bellevue 4*

Παρατηρήσεις

3 ΗΜΕΡΕΣ

Επιστροφή στην Οχρίδα και προαιρετική κρουαζιέρα (καιρού επιτρέποντος).
Δείπνο στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα Οχρίδα - Όσιος Ναούμ - Μπίτολα (Μοναστήρι)
- Επιστροφή

Πρόγευμα και ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή, θα επισκεφθούμε
το πανέμορφο βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Ναούμ με τις εκπληκτικές
τοιχογραφίες στη νότια πλευρά της λίμνης, κτισμένο τον 10ο αιώνα, σε μία
περιοχή που ήταν ολόκληρη έδρα της ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής. Γεύμα
και αναχώρηση για τον μεθοριακό σταθμό Νίκης, αφού κάνουμε μια σύντομη
στάση για καφέ στα Μπίτολα (Μοναστήρι). Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της
επιλογής σας. Πρόγευμα ή ημιδιατροφή (πρόγευμα και δείπνο στον χώρο
του ξενοδοχείου καθημερινά) ανάλογα με την επιλογή του ξενοδοχείου.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα
με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε
μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα
περιλαμβάνονται.

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Παρατηρήσεις

πλήρης
διατροφή

139 €

75 €

75€

Περιλαμβάνεται γλέντι με μουσική στα ξενοδοχεία.
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4,5 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ημέρα Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας. Διασχίζοντας τμήματα
της Εγνατίας οδού, και κάνοντας τις προβλεπόμενες στάσεις,
διερχόμαστε έξω από την Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη
και φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά
τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα
των αφορολογήτων ειδών. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου,
μπαίνουμε στην Τουρκία. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις,
αναχώρηση για τη βασίλισσα των πόλεων, Κωνσταντινούπολη.
Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
2η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Μπαλουκλί - Καπαλί
Τσαρσί - Πριγκηπόννησα
Πρόγευμα και ξεκινάμε με έναν «οδικό» περίπλου των
Θεοδοσιανών τειχών. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της
Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους τάφους Πατριαρχών και
ευεργετών και συνεχίζουμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της
πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνια σε
δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες
κ.α. Στον χρόνο αυτό μπορείτε να περάσετε και μια βόλτα από την
Αιγυπτιακή αγορά. Ακολούθως περνάμε από την πρώτη κρεμαστή
γέφυρα του Βοσπόρου στην ασιατική ακτή. Άφιξη στη Χαλκηδόνα
με τη γνωστή λεωφόρο Βαγδάτης και τα πολυτελή εμπορικά
καταστήματα. Συνεχίζουμε για το λιμάνι του Μπόσταντζι, από όπου
θα πραγματοποιήσουμε προαιρετική εκδρομή με το πλοιάριο της
γραμμής, για τα μαγευτικά και καταπράσινα Πριγκηπόννησα. Άφιξη
στην Πρίγκηπο και ελεύθερος χρόνος για βόλτα με τα γραφικά
παϊτόνια, όπου θα θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις
με τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε
την ανάβαση-προσκύνημα στο μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη του
Κουδουνά, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του νησιού, από

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 4ήμερου
Παρασκευή 28.02
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 5ήμερου
Πέμπτη 27.02
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όπου θα θαυμάσουμε την υπέροχη θέα όλων των νησιών. Γεύμα
ατομικά σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα.
3η ημέρα Κωνσταντινούπολη (ξενάγηση)
Μετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια πλωτή
περιήγηση στον μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει τη Θάλασσα
του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα.Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο
ιστορικό κέντρο και θα ξεκινήσουμε με τονβυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί,
βλέπουμε τη γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο στον σουλτάνο Μουράτ
Β΄, τον αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, τον
χάλκινο κίονα των Δελφών, τη στήλη του Πορφυρογέννητου. Επόμενη
επίσκεψή μας, στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα των αιώνων, τον
ναό της Αγίας Του Θεού Σοφίας, το δημιούργημα των αρχιτεκτόνων,
Ανθέμιου και Ισίδωρου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μπλε
Τζαμί, γνωστό και με την κοινή ονομασία «Σουλταναχμέτ» ή αλλιώς
το Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ Α΄. Έπειτα, απαραίτητη η επίσκεψή μας
στη Δεξαμενή του Ιουστινιανού, με τους διαφόρων ρυθμών κίονες.
Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε με την
περίτεχνη διακόσμηση και τη λαμπρή πολυτέλεια. Αποτέλεσε κατοικία
των σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ συμμετέχουμε προαιρετικά
στη νυχτερινή διασκέδαση με χορούς και τραγούδια της Ανατολής.
4η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Προαιρετική εκδρομή
στην Προύσα
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την προαιρετική εκδρομή στην Προύσα.
Περνώντας από την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, διασχίζουμε
τον νομό της Νικομήδειας και αφού περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα
του Αστακινού κόλπου, φθάνουμε στην καταπράσινη Προύσα. Εκεί
επισκεπτόμαστε το κενοτάφιο του Καραγκιόζη, το Ουλού Τζαμί,
κτισμένο το 1399 και κάνουμε μια περιήγηση στη παλιά πόλη της
Προύσας. Η Προύσα είναι γνωστή για τα υφαντά της, τις χειροποίητες

δαντέλες, τις πετσέτες και τα μεταξωτά. Επιστροφή το απόγευμα στην
Κωνσταντινούπολη. Για τους ταξιδιώτες που δεν θα έρθουν στην
Προύσα, η ημέρα θα είναι ελεύθερη. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί
η εκδρομή στην Προύσα θα επισκεφθούμε τη μονή της Χώρας, τη
μεγαλύτερη πινακοθήκη βυζαντινών ψηφιδωτών στον κόσμο.
5η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Πατριαρχείο - Βλαχέρνα
- Επιστροφή
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο
στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλη
για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Στη συνέχεια θα
κατευθυνθούμε στο Istanbul Forum, ένα από τα πλέον σύγχρονα
εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούποληςκαι θα επισκεφθούμε το
Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά
είδη θαλασσινών και ψαριών.Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός
έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην πόλη μας.
Σημείωση: Η εκδρομή στα Πριγκηπόννησα πραγματοποιείται εφόσον

το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν
πραγματοποιείται η 4η ημέρα.

Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείαόπως αναφέρονται

στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα
με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Προαιρετική
εκδρομή στην Προύσα 20€ (ελάχιστη συμμετοχή 20 άτομα). Είσοδοι
σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Mim 4*

Cartoon 4* Taksim/
Green Park 4* Taksim

Peak 4* Taksim

Ενήλικας

119€

129€

139€

Παιδί 2-12 ετών

99€

99€

99€

Επιβάρυνση Μονόκλινου

49€

59€

69€

4 ΗΜΕΡΕΣ
BΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ημέρα Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το βράδυ. Διασχίζοντας
τμήματα της Εγνατίας οδού, και κάνοντας τις
προβλεπόμενες στάσεις, διερχόμαστε έξω από την
Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και φθάνουμε στο
συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των
διαβατηρίων επισκεπτόμαστε, βγαίνοντας από τη χώρα,
τα καταστήματα των αφορολογήτων ειδών. Περνώντας
τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στην Τουρκία.
2η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Μπαλουκλί Καπαλί Τσαρσί
Διασχίζουμε το ευρωπαϊκό μέρος της Τουρκίας,
φθάνουμε το πρωί στη βασίλισσα των πόλεων,
την Κωνσταντινούπολη. Ξεκινάμε με έναν «οδικό»
περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών. Θα επισκεφθούμε
την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με
τους τάφους Πατριαρχών και ευεργετών. Στη συνέχεια
επισκεπτόμαστε τη σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό
Καπαλί Τσαρσί, με τα 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να
βρούμε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα Κωνσταντινούπολη (ξενάγηση)
Μετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια
πλωτή περιήγηση στον μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που
ενώνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα.

Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο και θα
ξεκινήσουμε με τονβυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί, βλέπουμε
τη γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο στον σουλτάνο
Μουράτ Β΄, τον αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω
του ιερογλυφικά, τον χάλκινο κίονα των Δελφών, τη
στήλη του Πορφυρογέννητου. Επόμενη επίσκεψή μας,
στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα των αιώνων, τον
ναό της Αγίας Του Θεού Σοφίας, το δημιούργημα των
αρχιτεκτόνων, Ανθέμιου και Ισίδωρου. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε το Μπλε Τζαμί, γνωστό και με την
κοινή ονομασία «Σουλταναχμέτ» ή αλλιώς το Τζαμί του
Σουλτάνου Αχμέτ Α΄. Έπειτα, απαραίτητη η επίσκεψή
μας στη Δεξαμενή του Ιουστινιανού, με τους διαφόρων
ρυθμών κίονες. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο ανάκτορο
Ντολμάμπαχτσε με την περίτεχνη διακόσμηση και τη
λαμπρή πολυτέλεια. Αποτέλεσε κατοικία των σουλτάνων
και διοικητικό κέντρο της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ συμμετέχουμε
προαιρετικά στη νυχτερινή διασκέδαση με χορούς και
τραγούδια της Ανατολής.
4η ημέρα Κωνσταντινούπολη - Πατριαρχείο Βλαχέρνα - Επιστροφή
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό
Πατριαρχείο στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των
Βλαχερνών, όπου εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος
Ύμνος το 626 μ.Χ. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο

Mim 4*

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Παρασκευή 28.02

Istanbul Forum, ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά
κέντρα της Κωνσταντινούποληςκαι θα επισκεφθούμε το
Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10.000
διαφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών.Αναχώρηση
για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και μεενδιάμεσες
στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην πόλη μας.
Περιλαμβάνονται:

Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείαόπως αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:

Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία,
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά
όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Cartoon 4* Taksim/
Green Park 4* Taksim

Peak 4* Taksim

4 ηµέρες

5 ηµέρες

4 ηµέρες

5 ηµέρες

4 ηµέρες

5 ηµέρες

Ενήλικας

139€

169€

159€

189€

169€

199€

Παιδί 2-12 ετών

119€

139€

119€

149€

129€

159€

Επιβάρυνση Μονόκλινου

69€

89€

69€

99€

89€

109€
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ΜΠΑΝΣΚΟ

Χαρείτε το ταξίδι σας στον κοσμοπολίτικο προορισμό
του Μπάνσκο. Εκτείνεται στις βόρειες πλαγιές του
όρους Πιρίν, στον εθνικό δρυμό που αποτελεί μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Περπατήστε
στα λιθόστρωτα σοκάκια του χωριού με τη φυσική
ομορφιά και την ιδανική ατμόσφαιρα, θαυμάστε τα
αναπαλαιωμένα πετρόκτιστα σπίτια και εκμεταλλευτείτε
τις πλούσιες παροχές των καταλυμάτων και τις άρτιες
εγκαταστάσεις του καλύτερου χιονοδρομικού κέντρου
της Βουλγαρίας.
ANAXΩΡΗΣΗ
Σάββατο
29.02

3 ΗΜΕΡΕΣ

Περιλαμβάνονται:
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
όπως αναφέρονται. Πρόγευμα και δείπνο στον χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά. Μεταφορά με λεωφορεία, σύμφωνα
με το παραπάνω πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους
και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

Orphey 4*
Grand Bansko 4*

ημιδιατροφή

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ
99 €

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ
39 €

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.
49 €

125 €

45 €

55 €

Παρατηρήσεις
Ατομικό πρόγραμμα

ΟΔΙΚ Ε Σ Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

Περιλαμβάνονται: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος συνοδόςαρχηγός του γραφείου μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι διαμονής ξενοδοχείων (2* 0,50€, 3* 1,50€, 4* 3€, ανά διανυκτέρευση ανά
δωμάτιο). Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

AΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Αδριανούπολη
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις άφιξη στα σύνορα των Κήπων, έλεγχος ταξιδιωτικών
εγγράφων και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα. Στη συνέχεια
και περνώντας από τις πόλεις των Κυψελών, Κεσσάνης, Μακράς
Γέφυρας, άφιξη στην Αδριανούπολη. Θα περιηγηθούμε στην
πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το Τέμενος
Σελιμιγιέ με τους τέσσερεις μιναρέδες, που οικοδομήθηκε
ANAXΩΡΗΣΗ
Σάββατο 29.02 &
Κυριακή 01.03
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αποκλειστικά από τα λάφυρα της εκστρατείας των οθωμανών
στην Κύπρο και αποτελεί το αρτιότερο δημιούργημα του
κορυφαίου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Από ορισμένα σημεία του
φαίνεται ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε. Aκόμη θα
δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι, δημιούργημα του 16ου
αιώνα και που σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο και το τέμενος
Έσκι Τζαμί του 15ου αιώνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
Saray 3*
Αδριανούπολη
Margi 5*
Αδριανούπολη

ΔΙΑΤΡΟΦΉ
πρωινό

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ
59 €
69 €

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ
ς59 €

2 ΗΜΕΡΕΣ

2η ημέρα Αδριανούπολη - Καρναβάλι Ξάνθης - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ξάνθη, την πόλη που περήφανα
και πεισματικά διατηρεί τον ιδιόμορφο γραφικό της χαρακτήρα.
Παρακολούθηση των ποικίλων εκδηλώσεων του καρναβαλιού
με θέμα «Όνειρα Χρώματα Μυρωδιές και Αρώματα». Ελεύθερος
χρόνος να απολαύσετε τα εορταστικά δρώμενα και στη συνέχεια
αναχώρηση για την πόλη μας.
ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.
25 €
30 €

Παρατηρήσεις
Το πρόγραμμα στις 01/03
πραγματοποιείται αντίστροφα.

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Λαμία - Μέγα Σπήλαιο Καλάβρυτα - Μονή Αγίας Λαύρας - Πάτρα
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας για την Πάτρα. Πρώτος
μας σταθμός τα πανέμορφα Καλάβρυτα, περνώντας και από το
Μέγα Σπήλαιο. Στη συνέχεια, ανεβαίνουμε στην ιστορική μονή
της Αγίας Λαύρας. Γεύμα (εξ ιδίων) στα Καλάβρυτα και στη
συνέχεια αναχώρηση για την Πάτρα. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο
της περιοχής.
2η ημέρα Πάτρα - Πατρινό Καρναβάλι
Πρόγευμα και θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη παρέλαση του
πατρινού καρναβαλιού, την κυριότερη έκφραση της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Πάτρας με θέμα «υπέρ, περί, ανά, κύκλο

3 ΗΜΕΡΕΣ

κάνω στη χαρά». Το πρόγραμμα προβλέπει συμμετοχή πολλών
πληρωμάτων με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε σημαντικά ελληνικά
και διεθνή γεγονότα, άρματα με ειδικά εφέ και πολλές εκπλήξεις
πάντα υπό το βλέμμα της σάτιρας και της κωμωδίας. Είστε λοιπόν
ελεύθεροι για να γνωρίσετε από κοντά τις μαγικές στιγμές του
πατρινού καρναβαλιού. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα Πάτρα - Ναύπακτος - Καρναβάλι στο Γαλαξίδι
(Αλευρομουτζουρώματα)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Ναύπακτο, με το καλοδιατηρημένο
βενετσιάνικο κάστρο, τον ανδριάντα του Καραϊσκάκη και τη
γραφική πλατεία. Επιστρέφουμε στο ιστορικό Γαλαξίδι, όπου
θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο γραφικό χωριό,

θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, εκκλησίες και ιστορικές
γωνίες. Παράλληλα θα παρακολουθήσουμε τις καρναβαλίστικες
εκδηλώσεις, τα γνωστά «αλευρομουντζουρώματα», έθιμο
με έντονο διονυσιακό χρώμα. Το μεσημέρι όλοι οι κάτοικοι
κατεβαίνουν στο λιμάνι όπου στεφανώνουν ένα ζευγάρι
«ραίνοντάς» το με «φούμο» και αλεύρι. Μετά την τελετή οι
νιόπαντροι παρελαύνουν στην παραλία μουντζουρώνοντας τους
πάντες. Όσοι πάντως δεν θέλουν να αλευρωθούν μπορούν να
παρακολουθήσουν το έθιμο από την απέναντι μεριά του λιμανιού
από την «πέρα πάντα». Στη συνέχεια αναχωρούμε για Αλαμάνα
(γεύμα εξ ιδίων), Βόλο, Τέμπη και άφιξη στην πόλη μας το
βράδυ.

ANAXΩΡΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

Σάββατο 29.02

Kanelli Beach 3*
Σελιανίτικα

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

πρωινό

119 €

69 €

55 €

Παρατηρήσεις

ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΖΑΜΑΛΕΣ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΝΙ
3 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Κόνιτσα - Μονή
Μολυβδοσκέπαστης - Καλπάκι - Μονοδένδρι - Γιάννενα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για την Κόνιτσα.
Άφιξη και επίσκεψη στο μοναστήρι της Μολυβδοσκέπαστης. Στη
συνέχεια αναχώρηση για το Καλπάκι, όπου θα επισκεφθούμε
το πολεμικό μουσείο της μάχης των Ελλήνων κατά των Ιταλών.
Αργότερα επίσκεψη στο Μονοδένρι με το μοναστήρι της Αγίας
Παρασκευής κτισμένο το 1412 σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία
της χαράδρας του Βίκου, όπου και θα γευματίσουμε (εξ ιδίων).
Τέλος, άφιξη στα Γιάννενα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
ANAXΩΡΗΣΗ
Σάββατο 29.02

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
Giotis Boutique Hotel
4* Γιάννενα

2η ημέρα Γιάννενα (περιήγηση πόλης) - Τζαμάλες
Πρόγευμα και επίσκεψη στο σπήλαιο Ιωαννίνων, ένα από τα
πλέον σημαντικά στη χώρα μας με εντυπωσιακούς σταλακτίτες,
σταλαγμίτες και μικρές λίμνες. Αργότερα επίσκεψη στο μουσείο
κέρινων ομοιωμάτων του Βρέλη, όπου ένας εξαιρετικός
καλλιτέχνης αναπαριστάνει με θαυμάσιο τρόπο την πορεία της
νεότερης Ελλάδας. Στη συνέχεια περιήγηση στην όμορφη πόλη
των Ιωαννίνων, επίσκεψη στο νησί της Κυρά-Φροσύνης και
ελεύθερος χρόνος για καφέ ή φαγητό. Το βράδυ παρακολούθηση
των αποκριάτικων εκδηλώσεων και το τοπικό έθιμο της Τζαμάλας
με τις μεγάλες φωτιές και τον χορό γύρω από αυτές, πίνοντας και
διασκεδάζοντας μέχρι το πρωί.
ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΠΑΙΔΙΚΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΉ
ΤΙΜΉ
ΤΙΜΉ
πρωινό

139 €

69 €

3η ημέρα Γιάννενα - Μέτσοβο - Καλαμπάκα - Τύρναβος
(Μπουρανί) - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για Μέτσοβο. Ελεύθεροι για
περίπατο, στάση για καφέ και συνεχίζουμε για Καλαμπάκα,
Τύρναβο. Παρακολούθηση των καρναβαλίστικων εκδηλώσεων
(Μπουρανί) που τις χαρακτηρίζουν έντονες διονυσιακές επιρροές
και συνδέονται με την αρχή της Άνοιξης, τη γονιμότητα και τη
βλάστηση. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.
ΕΠΙΒ.
Παρατηρήσεις
ΜΟΝΌΚ.
75 €
27

ΠΗΛΙΟ-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
3 ΗΜΕΡΕΣ

πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και τον αιωνόβιο πλάτανο στην Αγ. Παρασκευή. Στάση
για καφέ, ελεύθεροι για περίπατο και ξεκινάμε για τις Μηλιές. Θα θαυμάσουμε
τα επιβλητικά Πηλιορείτικα αρχοντικά, γεύμα εξ΄ ιδίων και συνεχίζουμε για την
πανέμορφη Βυζίτσα. Ακολούθως αναχώρηση για Βόλο στάση για καφέ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
1η ημέρα Αναχώρηση - Βόλος - Μακρυνίτσα Πορταριά - Χάνια
Αναχώρηση από το γραφείο το πρωί με προορισμό το
Πήλιο. Μαγευτικές εικόνες ξετυλίγονται μπροστά μας
περπατώντας στη Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι του Πηλίου,
με πανέμορφη θέα στον Παγασητικό. Μετά τον καφέ
μας, συνεχίζουμε για την Πορταριά, το παλαιότερο και
ANAXΩΡΗΣΗ
Σάββατο 29.02

κυριότερο χωριό του Πηλίου. Καταλήγουμε στα Χάνια.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η ημέρα Πήλιο (Ζαγορά - Τσαγκαράδα Μηλιές - Βυζίτσα - Βόλος)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ζαγορά, το
μεγαλύτερο και ιστορικότερο χωριό του Ανατολικού
Πηλίου. Έπειτα αναχώρηση για την Τσαγκαράδα, με την

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
Tasia Hotel 3*
Χάνια Πηλίου

ΔΙΑΤΡΟΦΉ
ημιδιατροφή

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ
139 €

3η ημέρα Πήλιο - Τύρναβος (Μπουρανί) - Λιβάδι - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για Τύρναβο. Εδώ θα παρακολουθήσουμε ποικίλες
καρναβαλίστικες εκδηλώσεις που τις χαρακτηρίζουν έντονες διονυσιακές επιρροές
και συνδέονται με την αρχή της Άνοιξης, τη γονιμότητα και τη βλάστηση. Συνεχίζουμε
για το Λιβάδι, ιστορικό χωριό, πατρίδα του αγωνιστή της ελληνικής επανάστασης,
Γιωργάκη Ολύμπιου. Βρίσκεται κτισμένο στις πλαγιές του Τιτάριου Όρους σε
υψόμετρο 1200 μ. Γεύμα εξ ιδίων και επιστροφή στην πόλη μας το βράδυ.
ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ
69 €

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.
79 €

Παρατηρήσεις

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΠΑΤΡΙΝΟ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
3 ΗΜΕΡΕΣ

με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε σημαντικά ελληνικά και διεθνή γεγονότα, άρματα με ειδικά εφέ και
πολλές εκπλήξεις πάντα υπό το βλέμμα της σάτιρας και της κωμωδίας. Είστε λοιπόν ελεύθεροι για να
γνωρίσετε από κοντά τις μαγικές στιγμές του πατρινού καρναβαλιού.Αργά το απόγευμα επιστροφή
στο Μεσολόγγι.

3η ημέρα Μεσολόγγι - Ναύπακτος - Αλευρομουτζουρώματα Επιστροφή
1η ημέρα Αναχώρηση - Άρτα - Μεσολόγγι
(περιήγηση)

Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Συνεχίζουμε για
Άρτα όπου θα επισκεφθούμε το περίφημο γεφύρι. Γεύμα εξ
ιδίων και αναχώρηση για Μεσολόγγι, άφιξη και περιήγηση
στην πόλη των «ελεύθερων πολιορκημένων», όπου θα
θαυμάσουμε τα τείχη, την πύλη της ηρωικής εξόδου, τους
τάφους των ηρώων, το μνημείο των φιλελλήνων, την ιστορική

ANAXΩΡΗΣΗ
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πινακοθήκη του δημαρχείου, το σπίτι του Κωστή Παλαμά και τη
λιμνοθάλασσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Μεσολόγγι - Πατρινό Καρναβάλι

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Πάτρα. Εκεί θα
παρακολουθήσουμε τη μεγάλη παρέλαση του πατρινού
καρναβαλιού, την κυριότερη έκφραση της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Πάτρας με θέμα «υπέρ, περί, ανά, κύκλο κάνω στη
χαρά». Το πρόγραμμα προβλέπει συμμετοχή πολλών πληρωμάτων

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
Liberty 3*
Μεσολόγγι

ΔΙΑΤΡΟΦΉ
πρωινό

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ
209 €

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Ναύπακτο, με το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο και τον
ανδριάντα του Καραϊσκάκη, όπου θα έχουμε χρόνο να πιούμε τον καφέ μας κάτω από τον πλάτανο.
Συνεχίζουμε για το ιστορικό Γαλαξίδι, όπου θα περπατήσουμε στο γραφικό χωριό, θαυμάζοντας
πανέμορφα σπίτια, εκκλησίες και ιστορικές γωνιές. Παράλληλα θα παρακολουθήσουμε τις
καρναβαλίστικες εκδηλώσεις, τα γνωστά «αλευρομουτζουρώματα», έθιμο με έντονο διονυσιακό
χρώμα. Το μεσημέρι όλοι οι κάτοικοι κατεβαίνουν στο λιμάνι όπου στεφανώνουν ένα ζευγάρι
«ραίνοντας» το με «φούμο» και αλεύρι. Μετά την τελετή οι νιόπαντροι παρελαύνουν στην
παραλία μουτζουρώνοντας τους πάντες. Όσοι πάντως δεν θέλουν ν’ αλευρωθούν μπορούν να
παρακολουθήσουν το έθιμο από την απέναντι μεριά του λιμανιού από την «πέρα πάντα». Στη συνέχεια
αναχωρούμε για Αλαμάνα (γεύμα εξ ιδίων), Βόλο και άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ
99 €

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.
89 €

Παρατηρήσεις

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΟΝΗ
ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ
3 ΗΜΕΡΕΣ

3η ημέρα Καρπενήσι - Υπάτη - Μονή Αγάθωνα - Γοργοπόταμος Επιστροφή
1η ημέρα Αναχώρηση - Καρπενήσι

Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για
Καρπενήσι, με ενδιάμεσες στάσεις, σε Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα.
Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Καρπενήσι - Προυσσός

Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση της περιοχής,
θα επισκεφθούμε τους Κορυσχάδες, όπου βρίσκεται το

ANAXΩΡΗΣΗ
Σάββατο 29.02
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Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, το Μικρό Χωριό και το
Μεγάλο και θα καταλήξουμε στο Μοναστήρι της Παναγίας
Προυσσιώτισσας, όπου φυλάγεται η εικόνα της Παναγίας,
που είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Επιστροφή στο
Καρπενήσι παρακολούθηση των εορταστικών εκδηλώσεων
του καρναβαλιού, με χορό και άφθονο ποτό μέχρι τις πρωινές
ώρες. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
Elvetia 3*
Καρπενήσι

ΔΙΑΤΡΟΦΉ
πρωινό

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ
129 €

Πρόγευμα και αναχώρηση για Υπάτη και μονή Αγάθωνα. Συνεχίζουμε για την ιστορική γέφυρα
Γοργοποτάμου που βρίσκεται πάνω από το χωριό του Γοργοποτάμου και ενώνει τις δύο πλαγιές
της Οίτης. Πάνω της περνά ακόμη και σήμερα ο κύριος σιδηροδρομικός άξονας Αθηνών Θεσσαλονίκης. Στις 25 Νοεμβρίου του 1942, αντιστασιακές οργανώσεις μαζί με Άγγλους
Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του συμμαχικού στρατηγείου της Μέσης Ανατολής, ανατίναξαν
την γέφυρα προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση στην διέλευση των Γερμανών που πίεζαν τους
συμμάχους στην Αφρική, γράφοντας έτσι μια από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας
μας. Γεύμα εξ ιδίων στη Στυλίδα. Επιστροφή το βράδυ στην πόλη μας.

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ
69 €

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.
65 €

Παρατηρήσεις

ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ-ΘΗΒΑ

1η ημέρα Αναχώρηση - Χαλκίδα - Αθήνα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Στάση για καφέ στον
Βόλο και συνεχίζουμε για Αλαμάνα, γεύμα στη Χαλκίδα και
ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα. Τέλος, άφιξη στην Αθήνα το
απόγευμα. Περιήγηση στην πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και ελεύθερος χρόνος στην αγορά.
2η ημέρα Αθήνα - Λουτράκι - Πάτρα
(Πατρινό Καρναβάλι)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Πάτρα. Πρώτη
μας στάση για καφέ στο Λουτράκι. Συνεχίζουμε για την

Πάτρα, όπου θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη παρέλαση
του πατρινού καρναβαλιού, την κυριότερη έκφραση της
πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάτρας με θέμα «υπέρ, περί, ανά,
κύκλο κάνω στη χαρά». Το πρόγραμμα προβλέπει συμμετοχή
πολλών πληρωμάτων με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε σημαντικά
ελληνικά και διεθνή γεγονότα, άρματα με ειδικά εφέ και πολλές
εκπλήξεις πάντα υπό το βλέμμα της σάτιρας και της κωμωδίας.
Είστε λοιπόν ελεύθεροι για να γνωρίσετε από κοντά τις μαγικές
στιγμές του πατρινού καρναβαλιού. Επιστροφή το απόγευμα.
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα.

3 ΗΜΕΡΕΣ

3η ημέρα Αθήνα - Θήβα (Βλάχικος Γάμος) - Επιστροφή
Πρόγευμα και περιήγηση στην Αθήνα και στη συνέχεια
αναχώρηση για Θήβα. Εδώ θα έχουμε τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουμε τις εορταστικές καρναβαλίστικες
εκδηλώσεις με κύριο θέμα τον «βλάχικο γάμο» μία από τις
πλέον γνωστές λαογραφικές γιορτές αναπαράστασης τέλεσης
ποιμενικού γάμου σε σατιρική παραλλαγή. Γεύμα εξ ιδίων και
συνεχίζουμε για τη Λαμία, στάση για καφέ στον Βόλο. Άφιξη το
βράδυ στην πόλη μας.

ANAXΩΡΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.
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Athens Coast 4*
Γλυφάδα

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

πρωινό

135 €

75 €

65 €

Παρατηρήσεις

ΔΕΛΦΟΙ ΑΡΑΧΩΒΑ-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙ
3 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Χιονοδρομικό Κέντρο
Παρνασσού - Αράχωβα - Δελφοί
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο,
Λαμία και με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα εξ ιδίων άφιξη στο
χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού το οποίο αποτελεί πόλο
έλξης για τους λάτρεις των χειμερινών αθλημάτων. Συνεχίζουμε
με προορισμό τη δημοφιλή Αράχωβα. Περπατώντας στα σοκάκια
της γραφικής κωμόπολης, κτισμένη στις νότιες πλαγιές του
όρους Παρνασσού, μπορείτε να επισκεφθείτε τα όμορφα μικρά
καταστήματα και να δοκιμάσετε τοπικά προϊόντα. Τέλος, άφιξη
στους Δελφούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
ANAXΩΡΗΣΗ
Σάββατο
29.02

2η ημέρα Δελφοί - Πατρινό Καρναβάλι
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Πάτρα. Εκεί θα παρακολουθήσουμε
τη μεγάλη παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού, την κυριότερη
έκφραση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάτρας με θέμα «υπέρ,
περί, ανά, κύκλο κάνω στη χαρά». Το πρόγραμμα προβλέπει
συμμετοχή πολλών πληρωμάτων με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε
σημαντικά ελληνικά και διεθνή γεγονότα, άρματα με ειδικά εφέ και
πολλές εκπλήξεις πάντα υπό το βλέμμα της σάτιρας και της κωμωδίας.
Είστε λοιπόν ελεύθεροι για να γνωρίσετε από κοντά τις μαγικές
στιγμές του πατρινού καρναβαλιού. Αργά το απόγευμα επιστροφή
στους Δελφούς.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

Castri 3* Δελφοί

πρωινό

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ
119 €

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ
79 €

3η ημέρα Δελφοί - Γαλαξίδι Αλευρομουτζουρώματα
- Επιστροφή
Πρόγευμα, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
και στη συνέχεια αναχώρηση για το ιστορικό Γαλαξίδι. Θα
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο γραφικό χωριό,
θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, εκκλησίες και ιστορικές
γωνιές. Παράλληλα θα παρακολουθήσουμε τις καρναβαλίστικες
εκδηλώσεις, τα γνωστά «αλευρομουτζουρώματα», έθιμο με
έντονο διονυσιακό χαρακτήρα. Το μεσημέρι όλοι οι κάτοικοι
κατεβαίνουν στο λιμάνι όπου στεφανώνουν ένα ζευγάρι
«ραίνοντας» το με «φούμο» και αλεύρι. Μετά την τελετή οι
νιόπαντροι παρελαύνουν στην παραλία μουτζουρώνοντας τους
πάντες. Όσοι πάντως δεν θέλουν ν’ αλευρωθούν μπορούν
να παρακολουθήσουν το έθιμο από την απέναντι μεριά του
λιμανιού από την «πέρα πάντα». Στη συνέχεια αναχωρούμε για
Αλαμάνα (γεύμα εξ ιδίων), Βόλο και άφιξη στην πόλη μας το
βράδυ.

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.
45€

Παρατηρήσεις

29

ΚΕΡΚΥΡΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

1η ημέρα Αναχώρηση - Κέρκυρα - Αποκριάτικα δρώμενα

Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Μέτσοβο,
στάση για καφέ. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και επιβίβαση στο φεριμπότ για
Κέρκυρα. Άφιξη και περιήγηση, μεταξύ άλλων, στα βενετσιάνικα καντούνια
και στην ξακουστή πλατεία Σπιανάδα. Θα αισθανθείτε την αρχοντιά που μόνο
η Κέρκυρα διαθέτει. Στη συνέχεια επίσκεψη στο παλάτι Αχίλλειο (πομπηιανού
ρυθμού, κτισμένο από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ). Αργότερα
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ καρναβαλιστές με βενετσιάνικα
κοστούμια θα περιπλανιόνται στα δρόμους της πόλης με άφθονη μουσική και
χορό.

2η ημέρα Κέρκυρα - Παλαιοκαστρίτσα - Παρέλαση

Πρόγευμα και ξεκινάμε για την Παλαιοκαστρίτσα, γνωστό τουριστικό θέρετρο
με πολλές αμμουδιές και πλούσια βλάστηση. Στην κορυφή πευκόφυτου λόφου
βρίσκεται το ομώνυμο βυζαντινό καστρομοναστήρι της Παναγίας. Ιδρύθηκε

ANAXΩΡΗΣΗ
Παρασκευή
28.02 4 ημέρες
Σάββατο
29.02 3 ημέρες

3 & 4 ΗΜΕΡΕΣ

το 1228 και διαθέτει μικρή, αλλά πολύτιμη συλλογή εικόνων, βιβλίων και
σκευών. Εντύπωση προκαλούν τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της παρέλασης των κεφάτων
μαζορετών από τις τοπικές σχολές χορού.

3η ημέρα Κέρκυρα - Άγιος Σπυρίδωνας - Πομπή του Σιορ
Καρνάβαλου

Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Στη συνέχεια,
θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Εκεί θα αναβιώσει
και το κάψιμο του κ. Σιορ Καρνάβαλου, όπου ο Καρνάβαλος ενώπιον
συμβολαιογράφου και μαρτύρων θα υπαγορεύσει τη δημόσια διαθήκη του
και μετά οι Κερκυραίοι θα τον κάψουν. Ξεφάντωμα και χορός μέχρι το πρωί.

4η ημέρα Κέρκυρα - Γιάννενα - Επιστροφή

Πρόγευμα και επίσκεψη στο Κανόνι, όπου θα έχουμε χρόνο για να
θαυμάσουμε τη μοναδική θέα στο Ποντικονήσι και να πιούμε τον καφέ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

Magna Grecia 4*
Δασιά Κέρκυρας

ημιδιατροφή

μας. Έπειτα μετάβαση στο λιμάνι, επιβίβαση στο φεριμπότ και απόπλους για
Ηγουμενίτσα. Άφιξη και μεταφορά στα Γιάννενα. Ελεύθερος χρόνος για καφέ
και φαγητό. Τέλος, συνεχίζουμε και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ φτάνουμε
το βράδυ στην πόλη μας.
Στην 3ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 2η μέρα του
προγράμματος και η επίσκεψη στην Παλαιοκαστρίτσα θα γίνει το
πρωί της ημέρας επιστροφής.

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ
199 €

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ
99 €

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.
115 €

159 €

89 €

79 €

Παρατηρήσεις

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Καβάλα - Σουφλί - Ορεστιάδα Αλεξανδρούπολη

Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Στάση για καφέ στην Καβάλα και
συνεχίζουμε για το Σουφλί που φημίζεται για τα μεταξωτά του και για γεύμα
στην Ορεστιάδα, μια θαυμάσια σύγχρονη πόλη με εξαιρετική ρυμοτομία. Στη
συνέχεια μεταφορά στην Αλεξανδρούπολη, όμορφη παραθαλλάσια πόλη, με
τον φάρο να ορθώνεται επιβλητικός στο λιμάνι. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο
της περιοχής.

2η ημέρα Αλεξανδρούπολη - Κομοτηνή - Καρναβάλι Ξάνθης

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Κομοτηνή, όπου συνυπάρχει αρμονικά το
ευρωπαϊκό με το ανατολίτικο στοιχείο. Στη συνέχεια μεταφορά στην Ξάνθη,

την πόλη που περήφανα και πεισματικά διατηρεί τον ιδιόμορφο γραφικό της
χαρακτήρα. Παρακολούθηση των ποικίλων εκδηλώσεων του καρναβαλιού με
θέμα «Όνειρα Χρώματα Μυρωδιές και Αρώματα». Επιστροφή το βράδυ στο
ξενοδοχείο μας. Προαιρετική διασκέδαση.

3η ημέρα Αλεξανδρούπολη - Δέλτα Νέστου - Σταυρούπολη
- Δράμα - Επιστροφή

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Δέλτα του Νέστου που βρίσκεται στις εκβολές
του ποταμού στα νότια σύνορα των νομών Καβάλας και Ξάνθης. Είναι από τους
κυριότερους υγρότοπους της χώρας μας και προστατεύεται από τη συνθήκη
Ramsar, ως Ειδικά Προστατευόμενη Μεσογειακή Περιοχή. Συνεχίζουμε το
οδοιπορικό μας με κατεύθυνση τη Σταυρούπολη. Η πόλη είναι χτισμένη σε

έναν φυσικό εξώστη, στις πλαγιές χαμηλών λόφων. Ο δρόμος που οδηγεί
εκεί, γεμίζει τον επισκέπτη με «πράσινες» εικόνες, γεμάτες με πηγές, παρθένα
δάση και πέτρινα γεφύρια. Ανεβαίνοντας τον λιθόχτιστο δρόμο που οδηγεί
στην κεντρική πλατεία, μπορεί να θαυμάσει κανείς παλιά σπίτια, με ιδιαίτερο
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, διώροφες κατοικίες, που διακρίνονται για τα
σαχνισιά τους (κλειστά μπαλκόνια που στηρίζονται σε καμπυλωτά δοκάρια)
με νεοκλασικές επιρροές. Επόμενος σταθμός η Δράμα. Γεύμα εξ ιδίων σε
γραφικές ταβέρνες. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

ANAXΩΡΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

Σάββατο
29.02

Nefeli Hotel 4*
Αλεξανδρούπολη

ΚΑΝΟΝΙΚΉ
ΤΙΜΉ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΉ

ΕΠΙΒ.
ΜΟΝΌΚ.

πρωινό

129 €

79 €

59 €
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3 ΗΜΕΡΕΣ

Παρατηρήσεις
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