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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Μεταφορές - περιηγήσεις με σύγχρονα πούλμαν.
• Εισιτήρια πλοίων ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ και αντίστροφα σε 4ΚΛΙΝΕΣ ΚΑ-
ΜΠΙΝΕΣ με W.C. AB4
• Διαμονή, (4) διανυκτερεύσεις, σε ξενοδοχεία 4*.
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (4 πρωινά, 4 δείπνα).
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αρχηγός - συνοδός.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα.
• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό. 
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point (35€ ανά άτομο).
• Εισιτήρια Βαπορέτου για την επίσκεψη στη Βενετία (15 € ανά άτομο). 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση το πρωί για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ με ενδιάμεση στάση. 
Απόπλους για ΜΠΑΡΙ το απόγευμα, διανυκτέρευση εν πλώ.

2η μέρα: ΜΠΑΡΙ – ΠΟΜΠΗΙΑ – ΡΩΜΗ 
Άφιξη στο ΜΠΑΡΙ και αναχώρηση για ΠΟΜΠΗΙΑ. Ξενάγηση στον 
αρχαιολογικό χώρο της ΝΕΚΡΗΣ ΠΟΛΗΣ που σκεπάστηκε το 79 
μ.Χ. από τη στάχτη, μετά την έκρηξη του ΒΕΖΟΥΒΙΟΥ. Συνεχίζουμε 
τη διαδρομή μας για την Ιταλική πρωτεύουσα, άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΡΩΜΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την πανοραμική μας ξενάγηση μας στην «ΑΙΩ-
ΝΙΑ ΠΟΛΗ» από την ΠΛΑΤΕΙΑ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ στο ΒΑΤΙΚΑΝΟ 
και συνεχίζουμε με την ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, το ΚΟ-
ΛΟΣΣΑΙΟ, τις ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, το μνημείο του ΒΙΤΟΡΙΟ 
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΕ, την ΠΙΑΤΣΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑ, το λόφο του ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ 
και το ΠΑΝΘΕΟΝ. Είναι ήδη μεσημέρι και βρισκόμαστε στην καρδιά 
του εμπορικού κέντρου της ΡΩΜΗΣ και στον ελεύθερο χρόνο που 
ακολουθεί, θα έχετε την ευκαιρία να περπατήσετε στον πιο εμπορικό 
δρόμο, τη VIA DEL’ CORSO, που ξεκινά από την ΠΙΑΤΣΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑ 
και καταλήγει στην ΠΙΑΤΣΑ ΝΤΕΛ ΠΟΠΟΛΟ, με εύκολη πρόσβαση 
στη ΦΟΝΤΑΝΑ ΝΤΙ ΤΡΕΒΙ, την ΠΙΑΤΣΑ ΚΟΛΟΝΑ και την ΠΙΑΤΣΑ 
ΝΤΙ ΙΣΠΑΝΙΑ. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε μια επίσκεψη στα 
ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, δι-
ανυκτέρευση.

4η μέρα: ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινή αναχώρηση για ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, με παράκαμψη και μικρή στά-
ση - επίσκεψη στη μεσαιωνική ΣΙΕΝΑ, με αγέρωχα αρχοντικά, στε-
νά καλντερίμια, ήσυχες πλατείες και εκκλησίες μαυρισμένες από τον 
χρόνο, όλα μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα τείχη και στε-
ρεούς πύργους. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη Πιάτσα 
Ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία της πόλης, που πλαισιώνεται από 
το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός και ο Καθεδρικός ναός με το 
αριστουργηματικό δάπεδο, τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδι-
κές τοιχογραφίες του. Το μεσημέρι θα καταλήξουμε στην πόλη της 
Αναγέννησης, για να δούμε και να θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων τον 
Καθεδρικό ναό της Παναγίας των Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την 
πλατεία Ντέλλα Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο – σημερινό δημαρχείο, 
την εκκλησία Σάντα Κρότσε και την παλαιότερη γέφυρα του Άρνο, το 
Πόντε Βέκκιο. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ΒΕΝΕΤΙΑ, φθάνουμε και ξεκινάμε αμέσως 
την επίσκεψη μας στην ‘‘ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ’’. Με ιδιωτικό 
βαπορέτο (έξοδα ατομικά) φθάνουμε στην περίφημη πλατεία του 
ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, με τον ομώνυμο επιβλητικό ναό, να θαυμάσουμε 
τον Πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, το Παλάτι των Δόγηδων, τη 
Γέφυρα των Στεναγμών. Τέλος προτείνουμε επίσκεψη σε ένα από τα 
λίγα εργαστήρια κατασκευής των περίφημων κρυστάλλων MURANO. 
Επιστροφή στο ΜΕΣΤΡΕ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος 
ελεύθερος, διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΝΚΟΝΑ
Πολύ νωρίς το πρωί αναχώρηση για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ, από-
πλους το μεσημέρι για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλώ.

7η μέρα: ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ το μεσημέρι και αναχώρηση για ΑΘΗ-
ΝΑ με ενδιάμεση στάση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφο-
ρείων στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, οι επισκέψεις στα σημεία ενδια-
φέροντος, από τους καθορισμένους σταθμούς αποβίβασης / επιβίβα-
σης, καλύπτονται περπατώντας
• Οταν η αναχώρηση από το ξενοδοχείο την 6η ημέρα, επιβάλεται 
να είναι πολύ νωρίς το πρωί, λόγω των δρομολογίων των πλοίων, το 
πρωινό προσφέρεται σε πακέτο
• Είναι δυνατόν να αλλάξει η σειράτων επισκέψεων χωρίς παραλείψεις
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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7 ηµέρες

ΠΟΜΠHΙΑ - ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕNΕΤΙΑ

ΙΤΑΛΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή, (5) διαν/σεις, σε ξενοδοχείο 4* (BELSTAY ASSAGO η εφά-
μιλλο).
• Hμιδιατροφή στο ξενοδοχείο εκτός της 2ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
 (Πέντε πρωινά, 4 δείπνα).
• Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες με WC (AB4).
• Αρχηγό - συνοδό • Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point 35 € ανά άτομο.
• Tα εισιτήρια του Αλπικού τρένου.
• Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα. 
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα και τις παροχές του, 
ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ / ΠΛΟΙΟ
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση, τακτοποίη-
ση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα, διανυκτέρευση εν πλώ.
2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Άφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για ΜΙΛΑΝΟ, 
με ενδιάμεση στάση, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διαν/ση. 
3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΙΟΡΕ
Ημέρα αφιερωμένη στην λίμνη Ματζιόρε και τα πανέμορφα νησιά 
της. Θα φθάσουμε στην κοσμοπολίτικη ΣΤΡΕΖΑ, το φημισμένο, κομ-
ψό θέρετρο στις όχθες της λίμνης, για να περπατήσουμε και να απο-
λαύσουμε τοπία μοναδικά, να χαλαρώσουμε στα υπέροχα ΚΑΦΕ η 
προαιρετικά μια επίσκεψη με πλοιάριο στα κοντινά νησιά Ίζολα Μπέλ-
λα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το εντυπωσιακό μπαρόκ 
παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας Μπορομέε (Βορομαίων) του 
17ου αιώνα, με τους καταπληκτικούς βαθμιδωτούς κήπους και την 
εξαιρετική θέα, καθώς και το Ίζολα Μάντρε, άλλη μία έδρα της οικο-
γένειας Μπορομέε, που έχει αφήσει το στίγμα της σχεδόν σε όλα τα 
σημεία της λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθε-
ρος, δείπνο, διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΝ ΜΟΡΙΤΖ
Μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα εκδρομή, στη μαγεία των Ελβετικών 
τοπίων ξεκινά. Θα φθάσουμε στο ΤΙΡΑΝΟ, από όπου θα συνεχίσου-
με με τρενάκι (έξοδα ατομικά) για το παγκοσμίου φήμης θέρετρο χει-
μερινών διακοπών St. Moritz, που είναι κτισμένο σε υψόμετρο 1580 
μέτρων και περιβάλλεται από λίμνη η οποία, παγωμένη καθώς είναι 
το χειμώνα, αποτελεί ιδανικό στάδιο για Χόκεϋ. Αρχικά ήταν μικρό 
χωριό με ιαματικές πηγές, γνωστές ήδη από τους μεσαιωνικούς χρό-
νους. Άρχισε να εξελίσσεται σε χειμερινό θέρετρο από τον 19ο αιώνα 
και σήμερα είναι ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα για σκι 
το χειμώνα και πεζοπορία το καλοκαίρι. Παραμονή, γεύμα προαιρε-
τικά και επιστροφή στο ΤΙΡΑΝΟ και το ξενοδοχείο μας στο ΜΙΛΑΝΟ, 
για δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ 
Περιήγηση - γνωριμία με την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, 
κέντρο μόδας, τεχνών και πολιτισμού. Ξεκινάμε με το ΝΤΟΥΟΜΟ, 
ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημείο του Μιλάνου, έδρα του Αρχιεπι-
σκόπου της πόλης και η τέταρτη μεγαλύτερη εκκλησία στην Ευρώ-
πη και συνεχίζουμε με τη ΣΚΑΛΑ, ένα από τα διασημότερα θέατρα 
στον κόσμο, καθώς και τη Galleria Vittorio Emanuele II, που βρίσκε-
ται στη βόρεια πλευρά της Piazza del Duomo και συνδέεται με την 
Piazza della Scala. Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε την πόλη και την 
ομώνυμη λίμνη του ΚΟΜΟ. Περίπατοι στην PIAZZA CAVOUR και 
την κεντρική πλατεία, με τα όμορφα καφέ και τα εστιατόρια, αλλά και 
τα πλακόστρωτα σοκάκια της παλαιάς πόλης. Πολύ κοντά βρίσκε-

ται και ο Καθεδρικός Ναός που η κατασκευή του διήρκεσε τέσσερις 
περίπου αιώνες και είναι γνωστός για τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές 
τεχνοτροπίες που ενσωματώνει. Επιστροφή στο Μιλάνο, δείπνο, δια-
νυκτέρευση. 
6η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΟΡΙΝΟ
Είναι μια πολύ σπουδαία πόλη στη Βόρεια Ιταλία με πολλά αξιοθέατα, 
που πολλές φορές την προσπερνάμε, σήμερα όμως θα τη γνωρίσου-
με και σίγουρα θα μας ‘’γοητεύσει’’. Είναι η πόλη του ΤΟΡΙΝΟ. Χτισμέ-
νη σε πεδιάδα στους πρόποδες των Άλπεων με ένα μεγάλο μέρος 
της να βρέχεται κυρίως από τον ποταμό Πάδο, με πολλές μεγάλες 
πέτρινες γέφυρες, στοιχεία που δίνουν ένα ξεχωριστό χρώμα και μια 
γραφικότητα στην πόλη. Στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί έχου-
με τη δυνατότητα να επισκεφθούμε το Αιγυπτιακό μουσείο του Τορί-
νο, το τρίτο μεγαλύτερο και σημαντικότερο Μουσείο για την αρχαία 
Αίγυπτο στον κόσμο, μετά από αυτού της Βρετανίας και του Καΐρου. 
Με εξαιρετική συλλογή από κοινά αντικείμενα καθημερινής χρήσης 
έως τοιχογραφίες του τάφου του Ίτι, το σύμπλεγμα του Τουταγχαμών, 
του Άμμωνος και τη σαρκοφάγο του Πεταμένωφι. Οι συλλογές του 
καλύπτουν πάνω από τέσσερις χιλιάδες χρόνια ιστορίας του αρχαίου 
αιγυπτιακού πολιτισμού. Πολύ σημαντικό ακόμη και το το Μουσείο 
Κινηματογράφου Fellini, Rosselini Visconti, Antonioni, με σπάνια συλ-
λεκτικά εκθέματα. Τέλος στον Καθεδρικό ναό της πόλης θα δούμε 
από κοντά τη φημισμένη Ιερά Σινδόνη. Ένα από τα πιο σημαντικά και 
ταυτόχρονα από τα πλέον αμφισβητούμενα κειμήλια της καθολικής 
πίστης, φυλάσσεται εδώ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο ΜΙΛΑ-
ΝΟ, δείπνο, διαν/ση. 
7η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ
Νωρίς το πρωί γεμάτοι εικόνες, τοπία και αναμνηστικά, κατευθυνόμα-
στε μέσω ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ, τακτοποίηση στο 
πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
8η μέρα: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
 Άφιξη στο λιμάνι ΠΑΤΡΑΣ το μεσημέρι και αναχώρηση για Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει χωρίς παραλήψεις
• Με την εγγραφή σας πρέπει να δηλώνεται και η συμμετοχή η όχι στο 
αλπικό τρένο
• Είναι δυνατόν εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν η διαδρο-
μή προς και από το Σαν Μόριτς να γίνει και οδικώς
• Την 7η ημέρα που επιβάλεται η αναχώρηση από το ξενοδοχείο να 
είναι πολύ νωρίς το πρωί, λόγω των δρομολογίων των πλοίων, το 
πρωινό προσφέρεται σε πακέτο. 

8 ηµέρες

MIΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΙΟΡΕ - ΤΟΡΙΝΟ

ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ
(ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ST. MORITZ)



1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ (πλοίο)
Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, άφιξη, τακτο-
ποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν 
πλω.
2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - BEΡΟΝΑ 
Άφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για την πε-
ριοχή της ΒΕΡΟΝΑ, με ενδιάμεση στάση, τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο, διανυκτέρευση. 
3η μέρα: ΒΑΥΑΡΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΟΜΠΕΡΑΜΕΡΚΑΟΥ - 
ΝΟΪΒΑΝΣΤΑΪΝ) 
Πορεία προς το γραφικό ΤΙΡΟΛΟ, με τη διαδρομή μας να περνά 
από τις Ιταλοαυστριακές Άλπεις και να μας οδηγεί στη Βαυαρία και 
την περιοχή που φιλοξενεί το μεγαλειώδες κάστρο του ΝΟΪΣΒΑΝ-
ΣΤΑΪΝ, ένα σπάνιο αξιοθέατο που δεσπόζει σε ένα τοπίο μοναδικό. 
Αμέσως μετά θα φθάσουμε στο ΟΜΠΕΡΑΜΕΡΓΚΑΟΥ, πόλη γνω-
στή από το «ΘΕΑΤΡΟ των ΠΑΘΩΝ του ΧΡΙΣΤΟΥ». Η περιπλάνησή 
μας στη φύση συνεχίζεται μέχρι αργά το απόγευμα που θα τακτο-
ποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ η 
του ΡΟΖΕΝΧΑΙΜ, για διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΙΤΖΜΠΟΥΧΕΛ & ΤΟ 
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 
Πρωινή αναχώρηση με μια υπέροχη διαδρομή να μας οδηγεί στο 
διασημότερο χιονοδρομικό κέντρο της Αυστρίας, το  Κιτζμπού-
χελ (Kitzbühel). Πρόκειται για ένα αμφιθεατρικά κτισμένο χωριό των 
‘Αλπεων με χρωματιστά κουκλόσπιτα τιρολέζικης αρχιτεκτονικής. 
Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε την πόλη του ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ, 
πρωτεύουσα του ομώνυμου ομοσπονδιακού κρατιδίου, γενέτειρα 
του ΜΟΤΣΑΡΤ, μια πόλη με ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία. Θα 
δούμε ορισμένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, όπως το «σπίτι 
– μουσείο του Μότσαρτ», το παλάτι ΜΙΡΑΜΠΕΛ, την εκκλησία του 
ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ και τέλος το περίφημο ΝΤΟΜ, τον καθεδρι-
κό ναό της πόλης. Το βράδυ καταλήγουμε και πάλι στο ξενοδοχείο 
μας, για διανυκτέρευση. 
5η μέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ
Ημέρα αφιερωμένη στην πόλη του ΜΟΝΑΧΟΥ. Στο χρόνο παρα-
μονής μας στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας θα έχουμε την ευκαιρία 
να επισκεφθούμε το πολύ σπουδαίο ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
(ελεύθερη επίσκεψη), αλλά και να περπατήσουμε στους στολισμέ-
νους εμπορικούς δρόμους, να χαρούμε την εορταστική ατμόσφαι-
ρα, να εξερευνήσουμε την πάντα αξιόλογη αγορά της Γερμανικής 
μεγαλούπολης, να απολαύσουμε προαιρετικά ένα ξεχωριστό γεύ-
μα με μια κούπα παραδοσιακής βαυαρικής μπύρας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΒΑΤΕΝΣ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το Βάτενς (Wattens), όπου θα επισκε-
φθούμε το εκπληκτικό στο είδος του μουσείο Σβαρόφσκι - ένα 
ταξίδι στον μαγικό, θαυμαστό, παραμυθένιο κόσμο των κρυστάλ-
λων Σβαρόφσκι (Swarovski). Θα περιηγηθούμε στους λαμπερούς 
διαδρόμους και στις «Αίθουσες των Θαυμάτων», σε έναν χώρο 
που συνδυάζει δημιουργικότητα, καινοτομία, τέχνη και διασκέδα-
ση! Αμέσως μετά θα γνωρίσουμε την πόλη του ποταμού ΙΝΝ και 
πρωτεύουσα του Τιρόλο, όπου θα έχουμε μικρή περιήγηση, στην 
κεντρική λεωφόρο της ΜΑΡΙΑΣ ΘΗΡΕΣΙΑΣ, το Δημαρχείο, το κτίριο 
της ΧΡΥΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ και τον καθεδρικό ναό της πόλης. Ακολουθεί 
πορεία προς τη βόρεια Ιταλία και κεντρική Ιταλία και την περιοχή 
της ΜΠΟΛΟΝΙΑ, όπου και θα διανυκτερεύσουμε.
7η μέρα: ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ 
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ, διαδικασία ελέγ-
χου, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέ-
ρευση εν πλω.
8η μέρα: ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Το μεσημέρι φθάνουμε στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και τρείς περίπου 
ώρες αργότερα στην ΑΘΗΝΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Οταν η αναχώρηση από το τελευταίο ξενοδοχείο, επιβάλεται να 
είναι πολύ νωρίς το πρωί, λόγω των δρομολογίων των πλοίων, το 
πρωινό προσφέρεται σε πακέτο
• Είναι δυνατόν να αλλάξει η σειρά των επισκέψεων χωρίς παρα-
λείψεις
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Eκδρομές - περιηγήσεις με σύγχρονα πούλμαν. 
• Πέντε διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* - 4*.
• Πέντε πρωινά σε μπουφέ.
• Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό και ότι ρητά δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point (35 € ανά άτομο)

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

8 ηµέρες

ΒΕΡΟΝΑ - ΝΟΪΣΒΑΝΣΤΑΪΝ - ΟΜΠΕΡΑΜΕΡΚΑΟΥ 
ΜΟΝΑΧΟ - ΚΙΤΖΜΠΟΥΧΕΛ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΒΑΤΕΝΣ

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΤΙΡΟΛΟ &
ΒΑΥΑΡΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (ΣΕΡΒΙΑ 3* - 4*).
• Ημιδιατροφή (6 πρωινά / 1 γεύμα & 5 δείπνα).
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. • Φόροι ξενοδοχείων & Check point.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
• Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
Υ.Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ-ΝΙΣ 
Aναχώρηση στις 06:30 από ΑΘΗΝΑ, με μικρές στάσεις στην περι-
οχή της ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑΡΙΣΑΣ, φθάνουμε στο συνοριακό σταθ-
μό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχί-
ζουμε το ταξίδι μας για την ΣΕΡΒΙΑ και την περιοχή ΝΙΣ, για δείπνο 
και διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΝΙΣ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινή αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Η διαδρομή μας με μικρή 
στάση στην πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, μας οδηγεί 
νωρίς το βράδυ στο ‘’ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ’’ την όμορφη ΒΟΥ-
ΔΑΠΕΣΤΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθε-
ρος, διαν/ση.
3η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση)
Περιήγηση - ξενάγηση στο «Μαργαριτάρι του Δούναβη». Θα αρ-
χίσουμε την ξενάγησή μας από την ΠΕΣΤΗ. Θα ξεκινήσουμε από 
την ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, στολισμένη με υπέροχα αγάλματα και θα 
συνεχίσουμε την περιήγηση μας με τη λεωφόρο ΑΝΤΡΑΣΣΥ, για 
να δούμε την Όπερα, το Κοινοβούλιο για να διασχίσουμε στη συ-
νέχεια μια από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, την 
γέφυρα των Αλυσίδων και να βρεθούμε στη ΒΟΥΔΑ για να επι-
σκεφθούμε τον ΠΥΡΓΟ των ΨΑΡΑΔΩΝ, την θαυμαστή εκκλησία 
του ΜΑΤΙΑ, όπου στέφονταν οι βασιλιάδες και να απολαύσουμε 
την εξαιρετική θέα που προσφέρει στην πόλη με τις πολλές και 
επιβλητικές γέφυρες και το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη 
μέση του Δούναβη. Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο που θα ακο-
λουθήσει, μπορείτε να περπατήσετε στον εμπορικό δρόμο VACI η 
προαιρετικά μια ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ με τουριστικό καραβάκι στο 
Δούναβη, Για το βράδυ προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση σε 
παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγάνικα βιολιά και κρασί. Διανυκτέρευ-
ση.
4η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Αναχώρηση για την καμπή του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χω-
ριό των καλλιτεχνών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, με τα γραφικά σοκάκια 
και τα όμορφα τουριστικά καταστήματα, για να ακολουθήσει το ΒΙΣ-
ΣΕΓΚΡΑΝΤ, με το άλλοτε λαμπρό και φημισμένο Βασιλικό ανάκτο-
ρο, που σώζονται μόνο λίγα ερείπια, ενώ η αναγεννησιακού ρυθ-
μού, επίσημη αυλή υποδοχής αναστηλώθηκε με βάση τα παλαιά 
σχέδια. Αμέσως μετά θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα 
προαιρετικά, στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το ΕΣΤΕΡ-
ΓΚΟΜ. Θα διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του 
Δούναβη, την Ουγγαρία με τη Σλοβακία, για να περάσουμε στην 
πόλη ΣΤΟΥΡΟΒΟ της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ. Η διαδρομή μας στη Σλοβακία 
συνεχίζεται για να καταλήξουμε στη ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ, την πρωτεύ-
ουσα της Σλοβακίας και μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Βρίσκεται 

στις όχθες του ποταμού Δούναβη στα σύνορα της Σλοβακίας με 
την Αυστρία και την Ουγγαρία και σχετικά κοντά στα σύνορα με την 
Τσεχία Απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα και είναι η πιο πυκνοκατοικη-
μένη πόλη της Κεντρικής Ευρώπης και η μοναδική πρωτεύουσα 
ευρωπαϊκού κράτους που βρίσκεται σχεδόν πάνω στα σύνορα με 
άλλο κράτος (Αυστρία). Περιήγηση της πόλης, τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση. 
5η μέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ 
Ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα της Αυστρίας τη ΒΙΕΝΝΗ. 
Πολύ νωρίς, σε μόλις μια ώρα θα φθάσουμε στην πόλη του ΣΤΡΑ-
ΟΥΣ και θα έχουμε την ευκαιρία στην περιήγηση μας, να δούμε 
τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING), την κρατική ΟΠΕΡΑ, 
τα ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΤΕΧΝΗΣ, τους 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ και ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το ΠΑΛΑΤΙ ΧΟΦ-
ΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΧΡΗΜΑΤΙ-
ΣΤΗΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα, ο γοτθικού ρυθμού 
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, για να καταλήξουμε 
στο σπουδαιότερο παλάτι της ΒΙΕΝΝΗΣ, το ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ, εσωτε-
ρική επίσκεψη των σαράντα σπουδαιότερων διαμερισμάτων. Χρό-
νος ελεύθερος για περιπάτους και επιστροφή νωρίς το βράδυ στη 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ για δείπνο, και διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΝΙΣ 
Mετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω της γνωστής διαδρομής, 
με ενδιάμεσες στάσεις, για την περιοχή της ΝΙΣ. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ
Αφήνουμε τη ΣΕΡΒΙΑ και την πόλη του ΝΙΣ, με προορισμό τον συ-
νοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων 
και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στά-
σεις, άφιξη το βράδυ.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ 

7 ηµέρες
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΝΙΣ 
Aναχώρηση στις 06:30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ. Hμίωρη στάση στην πε-
ριοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας και συνεχίζουμε το ταξίδι μας 
για το συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών 
εγγράφων και η διαδρομή μας έξω από τα Σκόπια, μας οδηγεί στην 
περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινή αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Προσπερνώντας την 
πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ και το ΝΟΒΙΣΑΝΤ, κα-
ταλήγουμε αργά το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο διανυκτέρευση.

3η μέρα:ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση) 
Η πανοραμική ξενάγησή μας ξεκινά από τη ΒΟΥΔΑ με τους ΠΥΡ-
ΓΟΥΣ ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ, την θαυμαστή εκκλησία του ΜΑΤΙΑ, όπου 
στέφονταν οι βασιλιάδες για να απολαύσουμε την εξαιρετική θέα 
που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και 
το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του Δούναβη. Λίγο 
αργότερα διασχίζοντας μια από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του 
Δούναβη, την γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην ΠΕΣΤΗ 
και την ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, στολισμένη με υπέροχα αγάλματα και 
τελειώνουμε με τον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. 
Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, μπορούμε να 
επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο VACI η προαιρετικά ΜΙΝΙ 
κρουαζιέρα με τουριστικό πλοιάριο στο ΔΟΥΝΑΒΗ. Για το βράδυ 
σας προτείνουμε προαιρετικά, διασκέδαση σε παραδοσιακή τα-
βέρνα με τσιγγάνικα βιολιά. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
Αφήνουμε την πρωτεύουσα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και συνεχίζουμε το τα-
ξίδι μας μέσα από μια όμορφη διαδρομή για την ΠΡΑΓΑ. Φθάνουμε 
στη ‘’Χρυσή πόλη’’ και κάνουμε την πρώτη μας γνωριμία, πριν τακτο-
ποιηθούμε στο ξενοδοχείο, για δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΡΑΓΑ (ξενάγηση) - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, ξεκινάμε από την ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ 
με το μεγαλοπρεπή ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΒΙΤΟ, κατηφορίζουμε στη 
συνέχεια για να συναντήσουμε το ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
καθώς και τη γέφυρα του ΚΑΡΟΛΟΥ και να καταλήξουμε στο ΔΗ-
ΜΑΡΧΕΙΟ με το ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟΙ, την οδό ΠΑΡΙΣΙΩΝ και 
την ΕΒΡΑΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ και τέλος τη γέφυρα του ΤΣΕΧ. Αμέσως 
μετά θα επισκεφθούμε το γραφικό καταπράσινο θέρετρο του ΚΑΡ-
ΛΟΒΙ ΒΑΡΥ με τις φημισμένες ιαματικές πηγές στην κοιλάδα του 
ποταμού Τέμπλα. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΗ 
από τον αυτοκράτορα ΚΑΡΟΛΟ τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε 
σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων , των 
τεχνών και της πολιτικής, όπως ο ΤΣΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ο ΓΚΑΙΤΕ , 
ο ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ο ΜΠΑΧ, ο ΜΑΡΞ κ.α. Χρόνος ελεύθερος για να 
περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια του χωριού ή να κάνουμε 
αγορές στα πολυάριθμα τουριστικά καταστήματα. Επιστροφή στην 
ΠΡΑΓΑ, δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΠΡΑΓΑ - (ΔΡΕΣΔΗ) 
Ημέρα ελεύθερη για να ολοκληρώσετε τη γνωριμία με την πόλη 
και την αγορά της, ή εναλλακτικά να ακολουθήσετε την πρόταση 
μας για προαιρετική εκδρομή στη ΔΡΕΣΔΗ, τη «ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ των 

9 ηµέρες

ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ - ΔΡΕΣΔΗ - ΒΙΕΝΝΗ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
(ΔΡΕΣΔΗ) - ΒΙΕΝΝΗ



ΓΕΡΜΑΝΩΝ». Ο ποταμός ΕΛΒΑΣ τη χωρίζει σε δύο τμήματα, την 
παλαιά και την νέα πόλη. Αυτός ο διαχωρισμός έχει λιγότερη ση-
μασία σήμερα μετά τους βομβαρδισμούς του 1945, αφού μέσα 
σε μια νύχτα άλλαξε ολόκληρο το σχέδιο της πόλης. Παρόλα αυτά 
όμως παραμένει πλούσια σε μνημεία, με μεγάλη καλλιτεχνική και 
πολιτιστική παράδοση. Θα δούμε λοιπόν το μεγαλειώδες αρχιτε-
κτονικό συγκρότημα «ZWINGER», μέρος της πριγκηπικής κατοικίας 

του 17ου αιώνα, πολυτελές κτίριο σε ρυθμό ΜΠΑΡΟΚ, σχεδι-
ασμένο από τον MATHIAS POPPELMAN. Ακολουθεί επίσκεψη 
στην πλατεία Θεάτρου, με το ΘΕΑΤΡΟ της ΟΠΕΡΑΣ και στην ΚΑ-
ΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΥΛΗΣ, ένα πραγματικό κόσμημα αρχι-
τεκτονικής, έργο του Ιταλού GAETANO CHIAVERI. Χρόνος ελεύ-
θερος γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στην ΠΡΑΓΑ για δείπνο 
και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ 
Νωρίς το πρωί ξεκινάμε για την Αυστριακή πρωτεύουσα τη ΒΙ-
ΕΝΝΗ. Φθάνουμε στην πόλη του ΣΤΡΑΟΥΣ και έχουμε την ευ-
καιρία να ξεναγηθούμε στο σπουδαιότερο παλάτι της πόλης, το 
ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ, ενώ στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε τα 
κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING), την κρατική ΟΠΕΡΑ, τα 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (3* - 4* στη ΣΕΡΒΙΑ).
• Ημιδιατροφή (8 πρωινά, 1 γεύμα και 7 δείπνα).
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αρχηγός - συνοδός.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. 
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα / δείπνα.
• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό και ότι ρητά δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΤΕΧΝΗΣ, τους 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ και ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το ΠΑΛΑΤΙ ΧΟΦ-
ΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΧΡΗΜΑΤΙ-
ΣΤΗΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα και ο γοτθικού ρυθ-
μού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο σε εστιατόριο της πόλης, διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΝΙΣ 
Αναχωρούμε μέσω της γνωστής διαδρομής (ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΣΕ-
ΓΚΕΤ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ) με ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρομή, για την 
περιοχή της ΝΙΣ. Άφιξη το βράδυ, δείπνο, διανυκτέρευση.

9η μέρα: ΝΙΣ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αφήνουμε τη ΣΕΡΒΙΑ με προορισμό τον συνοριακό 
σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συ-
νεχίζουμε το ταξίδι μας για την ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, 
άφιξη το βράδυ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Είναι δυνατόν η διανυκτέρευση του ΝΙΣ να γίνει και στην περιοχή 
Κρούσεβατς ή Κρακούγιεβατς.
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6 ηµέρες

ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
‘‘ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ ΑΛΠΕΩΝ’’

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Διαμονή, 5 διαν/σεις, σε ξενοδοχεία 4* (Σερβία 3*) 
• Ημιδιατροφή (εκτός της 2ης μέρας - 5 πρωινά, 3 δείπνα και 1 γεύμα) 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, με σύγχρονα πούλμαν.
•Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Αρχηγός - συνοδός.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. • Φόροι ξενοδοχείων.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. 
• Ποτά στα προσφερόμενα φαγητά.
• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ότι ρητά δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ
Αναχώρηση στις 06:15 από Αθήνα για τον συνοριακό σταθμό των 
Ευζώνων, με ενδιάμεσες στάσεις. Συνεχίζουμε για την περιοχή της 
Νις, άφιξη, δείπνο. διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΝΙΣ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινή αναχώρηση για Βιέννη. Άφιξη αργά το βράδυ, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΑΝΑΚΤΟΡΑ 
ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ
Γνωριμία με την πόλη του Στράους. Στην πανοραμική μας ξενά-
γηση θα δούμε τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING), την 
κρατική Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέ-
χνης, τους αυτοκρατορικούς και λαϊκούς κήπους, το παλάτι Χόφ-
μπουργκ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Χρηματιστήριο και το 
Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί η πλατεία Σβάρτσενμπεργκ με το ομώ-
νυμο άγαλμα, ο γοτθικού ρυθμού Καθεδρικός ναός του Αγίου Στε-
φάνου, ο Ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός ναός και η Griechen 
Casse, η πάροδος των Ελλήνων. Ολοκληρώνουμε την περιήγηση 
μας με επίσκεψη στο  σπουδαιότερο ανακτόρου της Βιέννης, το  
ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ. Ακολουθεί γεύμα και χρόνος ελεύθερος για  περι-
πάτους. Διανυκτέρευση.

4ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ, 
ΧΑΛΣΤΑΤ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Η σημερινή πανέμορφη διαδρομή μας στην εντυπωσιακή περιο-
χή των κρυστάλλινων Αυστριακών λιμνών και του Μπαντ Ισλ, μας 
οδηγεί στο ειδυλλιακό χωριό Χάλστατ, στις όχθες της ομώνυμης 
λίμνης (Hallstättersee). Το «Μαργαριτάρι της Αυστρίας», όπως το 
αποκαλούν, είναι το πιο πολυφωτογραφημένο χωριό των Άλπε-
ων. Σύντομη παραμονή και συνεχίζουμε για το Σάλτσμπουργκ, την 
πρωτεύουσα του ομώνυμου ομοσπονδιακού κρατιδίου, γενέτειρα 
του Μότσαρτ, μια πόλη με ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία και ση-
μαντικά αξιοθέατα, όπως το Σπίτι - Μουσείο του Μότσαρτ, το παλάτι 
Μίραμπελ, την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου κ.ά. Χρόνος ελεύ-
θερος για να απολαύσετε την ιδιαίτερα χαρούμενη και λαμπερή 
ατμόσφαιρα της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη το βράδυ. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΝΙΣ
Πρωινή αναχώρηση για την πόλη του Νις, με ενδιάμεσες στάσεις. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ
Αφήνουμε σήμερα τη Σερβία με προορισμό τον συνοριακό σταθμό 
των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε 
για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές, περιηγήσεις με σύγχρονα πούλμαν.
• Διαμονή, (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (3* - 4* ΣΕΡΒΙΑ).
• Ημιδιατροφή (5 πρωινά, 1 γεύμα και 4 δείπνα).
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α. Φόροι διαμονής.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
• Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του
και ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - (ΒΙΕΝΝΗ)
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

6 ηµέρες

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΝΙΣ 
Aναχώρηση στις 06:30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ. Hμίωρη στάση στην πε-
ριοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας και συνεχίζουμε το ταξίδι μας 
για το συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών 
εγγράφων και η διαδρομή μας έξω από τα Σκόπια, μας οδηγεί στην 
περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΝΙΣ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινή αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Προσπερνώντας την πρω-
τεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ και το ΝΟΒΙΣΑΝΤ φθάνουμε 
στα σύνορα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και την πόλη του ΣΕΓΚΕΤ. Το απόγευ-
μα το ‘‘ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ’’ η πανέμορφη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ μας 
καλωσορίζει και μας προσκαλεί να την γνωρίσουμε. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα με καρα-
βάκι στο ΔΟΥΝΑΒΗ, ‘απολαμβάνοντας’ έτσι τη νυκτερινή όψη της 
πόλης, διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση) 
Η πανοραμική ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας ξεκινά 
από τη ΒΟΥΔΑ και το λόφο του ΓΚΕΛΕΡΤ και συνεχίζεται με τους 
ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ, την θαυμαστή εκκλησία του ΜΑΤΙΑ, 
όπου στέφονταν οι βασιλιάδες για να απολαύσουμε την εξαιρετική 
θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες 
και το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του Δούναβη. 
Λίγο αργότερα διασχίζοντας μια από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες 
του Δούναβη, την γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην ΠΕ-
ΣΤΗ και την ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, στολισμένη με υπέροχα αγάλματα 
και τελειώνουμε με τον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΥ. Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, μπορούμε 
να επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο VACI, επιστροφή στο ξενο-
δοχείο, διαν/ση.

4η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - (ΒΙΕΝΝΗ) 
Ημέρα ελεύθερη. Μπορούμε να την αφιερώσουμε στην πόλη, για 
περιπάτους, επισκέψεις η εναλλακτικά να ακολουθήσετε την πρό-
ταση μας για ημερήσια εκδρομή προαιρετικά στη ΒΙΕΝΝΗ. Μετά 
από μια διαδρομή τριών περίπου ωρών θα φθάσουμε στην πόλη 
του ΣΤΡΑΟΥΣ και θα έχουμε την ευκαιρία στην περιήγηση μας 
να δούμε τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING), την κρατι-
κή ΟΠΕΡΑ, τα ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ της 
ΤΕΧΝΗΣ, τους ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ και ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το 
ΠΑΛΑΤΙ ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, 
το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα και ο γοτ-

θικού ρυθμού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Χρό-
νος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας στη Βουδαπέστη για δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΝΙΣ 
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε μέσω της γνωστής πλέον διαδρομής, 
για την πρωτεύουσα της Σερβίας το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, όπου θα έχουμε 
σύντομη στάση - επίσκεψη. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για τον 
τελικός μας για σήμερα προορισμό την περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο 
και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση το πρωί για Αθήνα μέσω του συνοριακού σταθμού 
των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε 
το ταξίδι μας με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Είναι δυνατόν η διανυκτέρευση του ΝΙΣ να γίνει και στην περιοχή 
Κρούσεβατς ή Κρακούγιεβατς.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Πέντε διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*plus, 4* 
• Ημιδιατροφή (5 πρωινά, 5 δείπνα) 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, με σύγχρονο πούλμαν.
• Αρχηγός - συνοδός.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α. & Φόροι διαμονής.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα.
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. και ό,τι ρητά 
δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

6 ηµέρες

ΝΙΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΣΙΓΙΑ ΚΑΙ ΡΑΒΑΝΙΤΣΑ, 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ, 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΟΠΟΒΟ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΕΝΤΟΛ, ΣΡΕΜΣΚΙ 
ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ, ΝΟΒΙΣΑΝΤ, ΤΟΠΟΛΑ, ΣΚΟΠΙΑ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΣΕΡΒΙΑ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ/ΣΕΡΒΙΑ
Αναχώρηση στις 06:15΄ από Αθήνα για τον συνοριακό σταθμό 
των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε 
για την περιοχή της Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: ΝΙΣ - ΚΡΑΛΙΕΒΟ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΣΙΓΙΑ ΚΑΙ 
ΡΑΒΑΝΙΤΣΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Αναχώρηση για την κοιλάδα του Μοράβα, όπου θα επισκεφθούμε 
τα καστρομονάστηρα Μανάσιγια και Ραβάνιτσα. Κτισμένα στα τέλη 
του 14ου - αρχές του 15ου αιώνα, περιβάλλονται από εντυπω-
σιακά τείχη με πύργους και αποτελούν την κορυφαία έκφραση της 
Σχολής Μοράβα και το κύκνειο άσμα της Βυζαντινής τέχνης στη 
Σερβία. Νωρίς το βράδυ θα καταλήξουμε στην πρωτεύουσα της 
Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Η πρωινή μας περιήγηση στο Βελιγράδι θα ξεκινήσει από το φρού-
ριο Κάλεμεγκνταν, σήμα κατατεθέν της πόλης, κτισμένο στη συμ-
βολή των ποταμών Δούναβη και Σάβου, με μοναδική θέα προς το 
Νέο Βελιγράδι και το Ζέμουν. Θα δούμε από μακριά τον Πύργο 
Νεμπόισα (Kula Nebojša), που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου 
του Ρήγα Φεραίου. Θα περπατήσουμε προς την Μητρόπολη του 
Βελιγραδίου, περνώντας από το άκρο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, 
αγαπημένος πεζόδρομος ντόπιων και επισκεπτών με εντυπωσιακά 
κτίρια του 19ου αιώνα, που τώρα στεγάζουν μοντέρνα εμπορικά 
μαγαζιά, κομψά καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε προς το Νέο 
Βελιγράδι, αφού περάσουμε τη γέφυρα Μπράνκο στον ποταμό 
Σάββα, που χωρίζει την παλιά από τη νέα πόλη. Αφού δούμε το 
μοντέρνο Βελιγράδι, θα περάσουμε από τη νέα γέφυρα Άντα, για 
να γνωρίσουμε ένα από τα πολλά γνωστά πάρκα του Βελιγραδίου, 
το Τόπσιντερ. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε προς τις αριστο-
κρατικές περιοχές του Βελιγραδίου για να επισκεφθούμε το «σπίτι 
των λουλουδιών», το μαυσωλείο του Τίτο και θα συνεχίσουμε για 
τον ναό του Αγίου Σάββα, μία από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες 
εκκλησίες του κόσμου. Η περιήγησή μας ολοκληρώνεται με την 
πλατεία Σλάβια, όπου θα δούμε τα βομβαρδισμένα κτίρια από τον 
τελευταίο πόλεμο, το κτίριο της Κυβέρνησης, το Κοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο και την πλατεία της Δημοκρατίας. Γεύμα προαιρετικά και 
χρόνος ελεύθερος για περιπάτους ή για προαιρετική ΜΙΝΙ κρουα-
ζιέρα στον Δούναβη (καιρού επιτρέποντος). Δείπνο και η περιοχή 
Σκαντάρλια αποτελεί μια πολύ καλή πρόταση για τη βραδινή σας 
διασκέδαση. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ, 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΧΟΠΟΒΟ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΕΝΤΟΛ, ΣΡΕΜΣΚΙ 
ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ, ΝΟΒΙΣΑΝΤ 
Μια πολύ όμορφη εκδρομή στην βόρεια Σερβική επαρχία της Βο-
ϊβοντίνας και τον Εθνικό Δρυμό Φρούσκα Γκόρα ξεκινά. Η μήκους 
80 χιλιομέτρων χαμηλή οροσειρά της Φρούσκα Γκόρα, η οποία 
αναπτύσσεται σε παράλληλη διάταξη με τον ρου του Δούναβη, 
αποτελεί τη μοναδική φυσική παρένθεση στην απέραντη πεδιάδα 
της Βοϊβοντίνας. Το βουνό φθάνει στο ψηλότερο σημείο του μόλις 
τα 539 μέτρα. Φιδίσιες διαδρομές ανάμεσα σε δασωμένους λό-
φους με οργιαστική βλάστηση, πολύτιμη ποικιλία χλωρίδας και πα-
νίδας, οινοποιεία, ήρεμα χωριουδάκια και μοναστήρια της περιόδου 
15ου - 18ου αιώνα, όπως το Χόποβο και το Κρούσεντολ τα οποία 
θα επισκεφθούμε, συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικό. Θα γνωρίσουμε 
τη μικρή πόλη Σρέμσκι Καρλόβτσι με το Πατριαρχείο, την Σέρβικη 
ορθόδοξη εκκλησία και το Νομαρχιακό μουσείο. Συνεχίζουμε για 
τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας και πρωτεύουσα της Βο-
ϊβοντίνας, το Νόβισαντ, το άψογα διατηρημένο ιστορικό κέντρο του 
οποίου, κοσμούν κτίρια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών. Επίσκε-
ψη στην πόλη, ελεύθερος χρόνος και επιστροφή νωρίς το βράδυ 
στο Βελιγράδι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΤΟΠΟΛΑ - ΣΚΟΠΙΑ 
Πρωινή αναχώρηση για την Τόπολα, πόλη κτισμένη στην καρδιά 
των μεγάλων σέρβικων αμπελώνων, γνωστή για την παραγω-
γή κρασιού και κέντρο ιστορικών γεγονότων κατά τη διάρκεια του 
18ου, 19ου και 20ου αιώνα. Εδώ εκλέχθηκε αρχηγός της πρώ-
της Σερβικής επανάστασης κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
(1804-1813), ο εθνικός ήρωας της χώρας Καραγιώργης Σερβίας. 
Στον λόφο Όπλενακ με την πανοραμική θέα στην γύρω περιοχή, 
θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με περίφημα 
ψηφιδωτά και νωπογραφίες, καθώς και το μαυσωλείο της Σέρβικης 
βασιλικής οικογένειας. Μετά την επίσκεψή μας, συνεχίζουμε για τα 
Σκόπια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΣΚΟΠΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για τον συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχί-
ζουμε με ενδιάμεσες στάσεις για την Αθήνα. Άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν να αλλάξει η σειρά των 
επισκέψεων χωρίς παραλείψεις.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Πέντε διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Ημιδιατροφή (5 πρωινά, 5 δείπνα).
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με σύγχρονο πούλμαν.
• Αρχηγός - συνοδός. 
• Τοπικός ξεναγός.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
• Φόροι ξενοδοχείων και check point. • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα.
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο και ότι ρητά δεν 
αναγράφεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

6 ηµέρες

ΣΟΦΙΑ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΣΙΝΑΪΑ, ΠΑΛΑΤΙ 
ΠΕΛΕΣ, ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΡΑΝ (ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ), 

ΜΠΡΑΣΟΒ, ΒΕΛΙΚΟ ΤΙΡΝΟΒΟ, ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΚΑΡΠΑΘΙΑ 

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΣΟΦΙΑ
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06:30΄ για τον συνοριακό σταθμό 
του Προμαχώνα με ενδιάμεσες στάσεις. Διέλευση των συνόρων 
και συνεχίζουμε για Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Σύντομη περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας και ανα-
χώρηση για Βουκουρέστι. Άφιξη, το απόγευμα, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος για τους πρώτους περι-
πάτους στη φωτισμένη πόλη. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ξενάγηση) 
Κατά τη διάρκεια της πανοραμικής μας ξενάγησης θα δούμε μεταξύ 
άλλων το «Παλάτι της Άνοιξης» - το πολυτελέστατο ανάκτορο στο 
οποίο διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου - το μοναδικό στο είδος 
του Μουσείο του Χωριού, καθώς και το Palatul Parlamentului - 
πρώην «Σπίτι του Λαού» και νυν Κοινοβούλιο, κτισμένο από τον 
Τσαουσέσκου (το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο κτίριο στον κόσμο, 
μετά το Πεντάγωνο των ΗΠΑ). Θα δούμε επίσης το Αντενέουμ, το 
πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, την Αψίδα του Θριάμ-
βου (εμπνευσμένη από την αντίστοιχη στο Παρίσι), το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία του Ευαγγελισμού, τον Πύργο 
της Φωτιάς/Μουσείο του Πυροσβέστη και την Στρατιωτική Ακαδη-
μία. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ: ΣΙΝΑΪΑ - ΠΑΛΑΤΙ 
ΠΕΛΕΣ, ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΡΑΝ (ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ), ΜΠΡΑΣΟΒ 
Ολοήμερη εκδρομή στα Καρπάθια, με πρώτο σταθμό τα ΣΙΝΑΙΑ 
και το ορθόδοξο Μοναστήρι που έκτισε το 1695 ο Μιχαήλ Καντα-
κουζηνός όταν γύρισε από το Σινά και από το οποίο πήρε το όνομά 
της η πόλη. Συνεχίζουμε για το περίφημο παλάτι Πέλες, θερινή κα-
τοικία του πρώτου βασιλιά της Ρουμανίας Καρόλου. Ακολουθεί το 
περίφημο Κάστρο Μπραν γνωστό και ως «Πύργος του Δράκουλα» 
ή «Κάστρο του Κόμη Δράκουλα», που κτίστηκε τον 14ο αιώνα ως 
αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Τελευταίος 
σταθμός για σήμερα το Μπρασόβ, μια πόλη μεσαιωνική και συνά-
μα δυναμική, με τα Καρπάθια Όρη να την περιβάλουν. Παραμονή- 
επίσκεψη, περίπατοι , για να δούμε την παλιά πόλη και την γοτθικού 
ρυθμού Μαύρη Εκκλησία. Επιστροφή στο Βουκουρέστι το βράδυ, 
δείπνο, διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΒΕΛΙΚΟ ΤΙΡΝΟΒΟ - ΣΟΦΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για το Βελίκο Τίρνοβο, μια πόλη κτισμένη στις 
όχθες του ποταμού Γιάντρα, γνωστή ως η ιστορική πρωτεύουσα 

της δεύτερης Βουλγαρικής αυτοκρατορίας. Αναφέρεται συχνά ως 
«η πόλη των τσάρων». Έως το 1965 το όνομα της πόλης ήταν Τάρ-
νοβο και μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται από πολλούς η ονομασία 
αυτή. Με ενδιάμεση στάση θα φθάσουμε το βράδυ στη Σόφια. Τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινή επίσκεψη στην όμορφη λουτρόπολη του Σαντάνσκι, που 
είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Σαντάνσκα Μπίστριτσα και 
έχει πάρει το όνομά της από τον Βούλγαρο επαναστάτη Γιάνε Σα-
ντάνσκι (1872-1915). Χαρακτηριστικό της είναι το πανύψηλο δέ-
ντρο στην κεντρική πλατεία δίπλα στο αρχαίο μαρμάρινο σιντριβάνι. 
Αναχώρηση για τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα και μετά 
τον απαραίτητο έλεγχο, συνεχίζουμε με ενδιάμεσες στάσεις για την 
Αθήνα, όπου φθάνουμε το βράδυ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιη-
θούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
• Είναι δυνατόν το δείπνο της 4ης ημέρας να αντικατασταθεί με γεύ-
μα ή να δοθεί σε ατομικά πακέτά στα δωμάτια του ξενοδοχείου.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με σύγχρονο πούλμαν.

• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*.

• Tρία πρωινά και τρία δείπνα.

• Αρχηγός - συνοδός. Tοπικός ξεναγός.

• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. 

• Φ.Π.Α. & Φόροι διαμονής.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.

• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό και ότι ρητά δεν ανα-

φέρεται στις παροχές του προγράμματος. 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ
Αναχώρηση 06:45, ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ 
και συνεχίζουμε μέσω ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, στάση, για το συνοριακό 
σταθμό της ΝΙΚΗΣ. Διατυπώσεις και μια πολύ όμορφη καταπρά-
σινη διαδρομή, μας οδηγεί το απόγευμα στη γραφική λίμνη της 
ΟΧΡΙΔΑΣ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΟΧΡΙΔΑ - ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Πρωινό και αμέσως μετά ακολουθούμε μια πολύ γραφική παρα-
λίμνια διαδρομή, προς τον ΟΣΙΟ ΝΑΟΥΜ, με το ωραιότατο βυ-
ζαντινό ομώνυμο Μοναστήρι, στη νότια πλευρά της λίμνης, με τις 
εκπληκτικές τοιχογραφίες. Είναι κτισμένο τον 10ο αιώνα, όταν όλη 
αυτή η περιοχή ήταν έδρα Ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής. Λίγο 
αργότερα επιστρέφουμε για να γνωρίσουμε την πόλη της ΟΧΡΙ-
ΔΑΣ, που βρίσκεται φωλιασμένη στην όχθη της ομώνυμης λίμνης. 
Θα περιηγηθούμε στα γραφικά στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα 
παλιά αρχοντικά και τις Βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Κλήμε-

ντα και της Αγίας Σοφίας. Θα επισκεφθούμε τα μικρομάγαζα με τα 
είδη λαϊκής τέχνης και κεραμικής, ενώ θα έχουμε τη δυνατότητα για 
μια ΜΙΝΙ κρουαζιέρα προαιρετικά (έξοδα ατομικά) κατά μήκος των 
γραφικών ακτών της λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος 
ελεύθερος, δείπνο, διασκέδαση, διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΑΥΡΟΒΟ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια πολύ όμορφη εκδρομή σε 
μια καταπράσινη περιοχή που θα ξετυλιχθεί μπροστά μας καθώς 
θα διασχίζουμε το μεγάλο φαράγγι ΡΑΝΤΙΤΣΑ, δίπλα στον ποταμό 
ΝΤΡΙΜ, όπου η φύση κάνει πολύ έντονη την παρουσία της σε μια 
πανδαισία χρωμάτων. Μέσω DEBAR φθάνουμε στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
του ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ, επίσκεψη και συνεχίζουμε 
για το ΜΑΥΡΟΒΟ στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Σχετική πα-
ραμονή και επιστροφή στην κωμόπολη της ΣΤΡΟΥΓΚΑΣ, για περι-
πάτους στα πλακόστρωτα σοκάκια και τον παραλίμνιο πεζόδρομο. 
Μετάβαση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΟΧΡΙΔΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (BITOLA) - ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για ‘’BITOLA’’, την αρχαία Βυζαντινή 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ, όπου θα έχουμε λίγο χρόνο για να γνωρίσουμε και 
την πόλη. Στη συνέχεια από την γνωστή πλέον διαδρομή μέσω του 
συνοριακού σταθμού της ΝΙΚΗΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ με 
ενδιάμεσες στάσεις, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ
ΣΤΡΟΥΓΚΑ - ΜΠΙΤΟΛΑ

Απολαυστικό 4ΗΜΕΡΟ 
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΧΡΙΔΑΣ

4 ηµέρες
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές – περιηγήσεις με σύγχρονο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* .
• Ημιδιατροφή (3 πρωινά & 3 δείπνα).
• Αρχηγός - συνοδός. 
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α.
• Φόρος διαμονής.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
• Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του
και ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΝΣΚΟ
Αναχώρηση στις 07:00 από ΑΘΗΝΑ, περιοχή Λαμίας και Λά-
ρισας, στάσεις για καφέ και γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε 
μέσω Κατερίνης, προσπερνάμε τη Θεσσαλονίκη για να φθάσουμε 
το απόγευμα στο συνοριακό σταθμό του ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ. Μετά τον 
απαραίτητο έλεγχο, περνάμε στη Βουλγαρία, για να καταλήξουμε 
νωρίς το βράδυ στο ξενοδοχείο μας στo ΜΠΑΝΣΚΟ. Τακτοποίηση, 
χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΠΑΝΣΚΟ - (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη στο όμορφο χωριό με το ομώνυμο 
χιονοδρομικό κέντρο, να περπατήσετε και να χαρείτε τα όμορφα 
τοπία η εναλλακτικά να ακολουθήσετε την πρόταση μας για προαι-
ρετική εκδρομή στην ιστορική ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ, όπου θα έχουμε 
πεζή περιήγηση στην παλαιά πόλη με τα γραφικά δρομάκια και τα 
παλιά αρχοντικά. Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ, οι ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ ΝΤΖΟΥΜΑ-
ΓΙΑ και ΙΜΑΡΕΤ, το ΑΡΧΑΙΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, το ΣΠΙΤΙ 

- ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ και η εκκλησία Κωνσταντίνου 
και Ελένης είναι τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Γεύμα προ-
αιρετικά, επιστροφή το βράδυ στο ΜΠΑΝΣΚΟ, δείπνο, διανυκτέ-
ρευση.

3η μέρα: ΜΠΑΝΣΚΟ / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΡΙΛΛΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗ ΣΟΦΙΑ 
Πρωϊνό και αναχώρηση για το Μοναστήρι και ιστορικό Μουσείο της 
ΡΙΛΛΑ. Επίσκεψη στα ανεκτίμητα κειμήλια και το Μουσείο του ιστο-
ρικού Μοναστηριού. Συνεχίζουμε για ΣΟΦΙΑ, άφιξη και αρχίζουμε 
αμέσως τη γνωριμία με την πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τη 
Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης 
του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους 
και χρυσούς θόλους. Θα δούμε ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της 
εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκ-
κλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. Γεύμα προαι-
ρετικά, χρόνος ελεύθερος και επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο 
μας στο ΜΠΑΝΣΚΟ για δείπνο και διανυκτέρευση

4η μέρα: ΜΠΑΝΣΚΟ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με μια ευχάριστη παράκαμψη 
για επίσκεψη στη λουτρόπολη του ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Συνεχίζουμε για το 
συνοριακό σταθμό του ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ και από τη γνωστή πλέον δι-
αδρομή παρακάμπτοντας τη Θεσσαλονίκη, φθάνουμε στην περιοχή 
της Λάρισας για να γευματίσουμε προαιρετικά, ενώ στην περιοχή 
της ΛΑΜΙΑΣ θα γίνει η τελευταία μας στάση για καφέ. Άφιξη το 
βράδυ στην Αθήνα.

ΜΟΝΗ ΡΙΛΛΑΣ - ΣΟΦΙΑ 
(ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ) - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΠΑΝΣΚΟ

4 ηµέρες
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με σύγχρονα πούλμαν.
• Διαμονή, (5) διαν/σεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*sup - 4*.
• Ημιδιατροφή (5 πρωινά, 5 δείπνα)
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. 
• Φόρους ξενοδοχείων & Check point.
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
• Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του
και ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΤΙΡΑΝΑ 
Αναχώρηση 06:30 για ΤΙΡΑΝΑ. Η διαδρομή μας μέσω ΙΟΝΙΑΣ 
ΟΔΟΥ και ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με ενδιάμεσες στάσεις, μας οδηγεί στο 
συνοριακό σταθμό της ΚΑΚΑΒΙΑΣ. Μετά τις αναγκαίες διατυπώσεις 
και τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, συνεχίζουμε για να 
καταλήξουμε το βράδυ στην περιοχή των ΤΙΡΑΝΩΝ για δείπνο και 
διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρωινό, σύντομη επίσκεψη - περιήγηση στην Αλβανική πρωτεύ-
ουσα και αναχώρηση για μια από τις ομορφότερες πόλεις των 
ακτών της Δαλματίας, το ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ. Διασχίζουμε τη βόρειο 
ΑΛΒΑΝΙΑ, για να φθάσουμε σε μια από τις παλαιότερες πόλεις της 
Αδριατικής στο Μαυροβούνιο, τη γραφική ΜΠΟΥΤΒΑ,   μια πόλη 
με έντονο το Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Παρα-
μονή, επίσκεψη και συνεχίζουμε για να τακτοποιηθούμε στο ξενο-
δοχείο μας στην περιοχή του ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, όπου θα έχουμε 
δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΝΤΟYΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρωινό και γνωριμία με τη μεσαιωνική πόλη του ΝΤΟΥΜΠΡΟ-
ΒΝΙΚ, περπατώντας στο εσωτερικό του κάστρου. Χτυπήθηκε ανη-
λεώς από Σέρβους και Μαυροβούνιους το 1991, σήμερα όμως 
δεν αντιλαμβάνεσαι καν ότι αυτό το σύμπλεγμα από ρωμαϊκά, 
μεσαιωνικά και αναγεννησιακά στοιχεία, ηλικίας 1300 ετών, είχε 
υποστεί ζημιές στο 68% των κτιρίων του. Το ιστορικό τμήμα του 
(προστατευόμενο από την Unesco) είναι μια οχυρωμένη πόλη μή-
κους δυόμισι χιλιομέτρων. Περιήγηση στην παλαιά πόλη με τα πα-
νύψηλα πέτρινα κτίρια με παράθυρα -πολεμίστρες και μικροσκο-
πικές «κρεμαστές» αυλές, εκκλησιές, παλάτια, κρήνες. Στη μέση, η 
Placa, μια πλακόστρωτη πλατεία που οδηγεί από το φραγκισκανό 
μοναστήρι στη δυτική πλευρά και το παλαιότερο φαρμακείο, που 
λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1391, τον πύργο του ρολογιού στην 
άλλη άκρη, όπου βρίσκονται το παλάτι του κυβερνήτη και η εκκλη-
σία του προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου. Ακολουθεί χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους.Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για πολύ όμορφη εκδρομή στο γραφικό 
ΜΟΣΤΑΡ, την πέμπτη σε μέγεθος πόλη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Το όνομα της πόλης οφείλεται 
στο κεντρικό αξιοθέατο της πόλης, τη γέφυρα Στάρι Μοστ (Παλαιά 
Γέφυρα), που είχε χτιστεί επί οθωμανικής κυριαρχίας, καταστράφη-

κε στον πόλεμο της Βοσνίας από τους Κροάτες και ξαναχτίστηκε με 
βάση το αρχικό σχέδιο το 2004. Από το 2005 η γέφυρα αποτελεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Παραμονή, επί-
σκεψη, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας στο Ντουμπρόβνικ. Δείπνο, διαν/ση.

5η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – KOTOΡ - ΤΙΡΑΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για Αλβανία, με ενδιάμεση στάση, αλλά 
και επίσκεψη στην καστροπολιτεία του Κότορ ένα μνημείο φυσικής 
ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη, 
προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και βενε-
τσιάνικη επιρροή, σε έναν από τους πιο όμορφους κόλπους των 
ακτών του Μαυροβουνίου, του νοτιότερου και ίσως ομορφότερου 
φιορδ της Αδριατικής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στα ΤΙΡΑ-
ΝΑ, δείπνο, διανυκτέρευση.

6η μέρα: TIΡΑΝΑ - ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα, μέσω του συνοριακού 
σταθμού της ΚΑΚΑΒΙΑΣ, με ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρομή, 
φθάνουμε το βράδυ.

ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ

AΠΟ ΤΟ MEΣΑΙΩΝΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΣΤΟ

‘‘ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ’’ ΜΟΣΤΑΡ

6 ηµέρες
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με σύγχρονα πούλμαν.
• Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* στην Ελλάδα.
• Διαμονή, (4) διανυκτερεύσεις, σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στην Κων-
σταντινούπολη . 
• Δύο πρωινά στα ξενοδοχεία στην Ελλάδα.
• Τέσσερα πρωινά και τέσσερα γεύματα η δείπνα σε επιλεγμένα εστια-
τόρια στην Κωνσταντινούπολη.
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα από Ελληνόφωνο ξεναγό.
• Εισιτήρια F/B για τα Πριγκηπόνησα.
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φόροι διαμονής. Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό 
και ότι ρητά δεν αναφέρεται στις παροχές του προγράμματος.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΞΑΝΘΗ
Αναχώρηση 07:30 από ΑΘΗΝΑ, με μικρές στάσεις στην περιοχή 
της ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑΡΙΣΑΣ, μέσω Εγνατίας οδού με την τελευ-
ταία μας στάση στην περιοχή της Μουσθένης, θα τακτοποιηθούμε 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΞΑΝΘΗ, χρόνος ελεύθε-
ρος, διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΞΑΝΘΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση για ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Η διαδρομή μας στο 
μεγαλύτερο μέρος της από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, αφήνοντας δε-
ξιά την όμορφη πόλη της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, μας οδηγεί στα 
Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου μετά τον απαραίτητο έλεγχο των 
ταξιδιωτικών εγγράφων (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 15ΕΤΙΑΣ) και τις σύντομες 
αγορές στα ελληνικά «DUTY FREE SHOPS» περνάμε τη γέφυρα 
του ΕΒΡΟΥ και τον έλεγχο των τούρκικων συνόρων για να συ-
νεχίσουμε τη διαδρομή μας μέχρι τη ΡΑΙΔΕΣΤΟ όπου θα έχουμε 
την πρώτη μας στάση. Νωρίς το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε σε 
επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Δείπνο 
και πρώτη γνωριμία με τη φωτισμένη ΠΟΛΗ, διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
Άλλη μια μέρα με πολλά αξιοθέατα ξεκινά. Πρώτος σταθμός ο 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ. Σε ένα από τα σπουδαιότερα τζαμιά 
της πόλης με έξι μιναρέδες θα ξεναγηθούμε στη συνέχεια, δεν είναι 
άλλο από το «ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ» του ΣΟΥΛΤΑΝ ΑΧΜΕΤ. Η ξενάγηση 
μας συνεχίζεται με ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του Χριστια-
νισμού, την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και τελειώνει με το παλαιό ανάκτορο των 
Σουλτάνων με τους αμύθητους θησαυρούς, το γνωστό ΤΟΠ-ΚΑΠΙ. 
Γεύμα και χρόνος ελεύθερος στη μεγαλύτερη πλατεία της πόλης, 
το ΤΑΚΣΙΜ. Το βράδυ ακολουθείστε προαιρετικά την πρότασή μας, 
για διασκέδαση σε νυκτερινό κέντρο με καλό φαγητό, μουσική και 
ORIENTAL, διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
Γνωριμία – ξενάγηση με τα σπουδαιότερα αξιοθέατα της «ΠΟ-
ΛΗΣ». Θα επισκεφθούμε το ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, τη ΠΑΝΑΓΙΑ των 
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ τη περίφημη ΜΟΝΗ της ΧΩΡΑΣ, το ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ 
(Μονή Ζωοδόχου Πηγής) με τα θρυλικά ψάρια και τους Τάφους 
των Πατριαρχών και τέλος τα ανάκτορα «ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ» 

με τον εντυπωσιακό πολυέλαιο. Είναι ήδη μεσημέρι και μια βόλτα 
προαιρετικά, στο Βόσπορο με τουριστικό πλοιάριο, θα μας χαρί-
σει μοναδικά τοπία. Γεύμα και ακολουθεί επίσκεψη στην περίφημη 
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ) με τα 5000 μαγαζιά για εν-
διαφέρουσες αγορές. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ( ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ)
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι από όπου το πλοίο θα μας με-
ταφέρει στα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ. Πρώτα θα επισκεφθούμε τη νήσο 
ΧΑΛΚΗ με τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, για να ακολουθήσει η ΠΡΙ-
ΓΚΗΠΟΣ. Εδώ μπορούμε προαιρετικά να κάνουμε το γύρω του 
όμορφου νησιού πάνω σε παραδοσιακές άμαξες και να γευματί-
σουμε σε παραλιακό εστιατόριο. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενο-
δοχείο μας στη πόλη, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Με όμορφες εικόνες, με τις καλύτερες εντυπώσεις και πολλά σου-
βενίρ ξεκινάμε από τη γνωστή πλέον διαδρομή για τη ΡΑΙΔΕΣΤΟ 
και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο φθά-
νουμε στην πόλη της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ για σύντομη στάση 
- επίσκεψη. Η διαδρομή μας συνεχίζεται μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 
για την πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ όπου και θα διανυκτερεύσουμε. 

7η μέρα: ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΒΟΣΠΟΡΟΣ

ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ

7 ηµέρες



(ΓΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ  ΣΕ  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, πριν εγγραφείτε σε κάποιο 
από τα οργανωμένα ταξίδια μας, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του γραφείου μας 
(www.thiamistours.gr) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, 
καθώς και οι πληροφορίες που παρέχονται, από τα αναλυτικά προγράμματα τα ενημερωτικά δελτία των 
εκδρομών και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεθεί υπόψη σας σχετικά με το ταξίδι σας. Η συμμετοχή σας 
σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋποθέτει την προσεκτική 
μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξι-
διώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Στους Γενικούς Όρους 
Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο 
συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι. Για τις ειδικές πληροφορίες (προορισμοί, προγράμματα, 
παροχές, τιμές, διάρκεια, ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις 
κτλ.), που αφορούν το κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύ-
ον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών, ισχύουν για την περίοδο 
που αναγράφονται στα σχετικά έντυπα ή στο Site της THIAMIS TOURS S.A. (www.thiamistours.gr) όπου 
αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους 
ταξιδιώτες και σε συνδυασμό πάντα με τον ισχύοντα έντυπα προγράμματα, τιμοκαταλόγους και τα ενη-
μερωτικά δελτία των εκδρομών.

Γενικοί Όροι

ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε εκδρομή του προγράμματος προϋποθέτει την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων αυτού. Οι παρόντες γενικοί όροι μαζί με το 

πρόγραμμα της εκδρομής και τον τιμοκατάλογο, αποτελούν την σύμβαση οργανωμένου 
ταξιδιού κάθε εκδρομέα με το γραφείο που οργανώνει την εκδρομή και αποτελεί υποχρέωση 

των εκδρομέων να προσέλθουν για την υπογραφή της ή να μεριμνήσουν ώστε να γίνει 
με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε κάθε περίπτωση η εξόφληση της εκδρομής, σημαίνει 

αυτόματα την αποδοχή των όρων της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. 

Ασκληπιού 156, 114 71, Αθήνα, 
Τηλ.: 210 64 10 330, 64 52 577-8, 64 44 002, 64 11 383 

Fax: 210 64 45 627, e-mail: info@thiamistours.gr 
www.thiamistours.gr
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