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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες εσωτερι-
κές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C • Επτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξε-
νοδοχεία 3* sup., 4* • Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία, εκτός της 2ης μέ-
ρας (7 πρωινά, 6 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει 
προγράμματος με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν • Αρχηγός-συνο-
δός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα 
• Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα
• Φόροι ξενοδοχείων και check points: € 25/άτομο 
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Επιβί-
βαση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Νοβάρα ή Αόστα
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνας και άμεση αναχώρηση για Αόστα. Η 
διαδρομή μας περνά από την κεντρική και βόρεια Ιταλία, διασχί-
ζοντας τις εύφορες πεδιάδες της Αιμίλια Ρομάνια με ενδιάμεσες 
στάσεις. Αφού προσπεράσουμε το Μιλάνο, θα φθάσουμε στην πε-
ριοχή της Νοβάρα ή της Αόστα, διανυκτέρευση.

3η μέρα: Αόστα - Γενεύη - Παρίσι
Μέσω του τούνελ Μont-Blanc θα περάσουμε σήμερα στην Ελ-
βετία. Κατά τη σύντομη περιήγησή μας στην πόλη της διπλωματίας, 
τη Γενεύη, θα δούμε το μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών, το μνη-
μείο της Μεταρρύθμισης κ.ά. Αποχαιρετάμε την πόλη και τη λίμνη 
Λεμάν, βγάζοντας αναμνηστικές φωτογραφίες με φόντο τα Λεύκα 
Όρη και ξεκινάμε για Παρίσι. Φωτισμένη ήδη η Γαλλική πρωτεύ-
ουσα μόλις φθάνουμε το βράδυ και η πρώτη εικόνα είναι εντυπω-
σιακή. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Παρίσι, Ξενάγηση, Μουσείο Λούβρου
Σήμερα θα γνωρίσουμε το ιστορικό και μοντέρνο Παρίσι. Η πανο-
ραμική μας ξενάγηση περιλαμβάνει την Όπερα, την Αψίδα του Θρι-
άμβου, το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, το Μέγαρο των Απο-
μάχων το Καρτιέ Λατέν, τη Σορβόννη, την Παναγία των Παρισίων, 
το Πάνθεον, το Δημαρχείο, την Βαστίλη, τα Μεγάλα Βουλεβάρτα 
κ.ά. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το μουσείο του Λούβρου, ένα 
από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. 
Φιλοξενεί περίπου 35.000 μεγάλης αξίας εκθέματα, που περι-
λαμβάνουν έργα της αρχαιότητας και της μεσαιωνικής τέχνης μέχρι 
το 1848. Μεταξύ άλλων θα δούμε την Αφροδίτη της Μήλου, την 
Νίκη της Σαμοθράκης και την γνωστή Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι. 
Τέλος, θα μεταβούμε στον λόφο της Μονμάρτης με την βασιλική 
Σακρ Κερ. Χρόνος ελεύθερος στην πάντα ενδιαφέρουσα Παρισινή 
αγορά. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Παρίσι, Disneyland
Ο μαγικός κόσμος της Eurodisney, η Disneyland (32 χιλιόμετρα 
από το Παρίσι), μας περιμένει σήμερα για να μας χαρίσει πολλές 
συγκινήσεις. Θα ξεκινήσουμε αμέσως το ταξίδι στον κόσμο των 
παραμυθιών με το τραινάκι των πειρατών, θα περάσουμε από τον 
μικρόκοσμο, θα ανεβούμε στο διαστημικό βουνό, θα οδηγήσουμε 
το δικό μας διαστημόπλοιο στο Σταρ Τουρς και θα επισκεφθούμε 

τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο, του Πήτερ Παν και 
της Χιονάτης με τους επτά Νάνους. Επιστροφή στο Παρίσι το από-
γευμα. Μετά το δείπνο μπορείτε να ακολουθήσετε την πρόταση 
μας για μια μίνι κρουαζιέρα με τα περίφημα μπατώ μους (προαι-
ρετικά), κλείνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την επίσκεψή μας 
στο Παρίσι.
6η μέρα: Παρίσι, Ημέρα ελεύθερη (Προαιρετική εκδρομή: 
Νορμανδία)
Ημέρα ελεύθερη για περαιτέρω εξερεύνηση της Γαλλικής πρωτεύ-
ουσας και της αγοράς της ή εναλλακτικά, σας προτείνουμε (έξοδα 
ατομικά) μια όμορφη εκδρομή στις γραφικές ακτές της Νορμανδίας, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις παραθαλάσσιες 
πόλεις και παραθεριστικά κέντρα της Βόρειας Γαλλίας, την μεσαι-
ωνική Ονφλέρ, την ειδυλλιακή Ντωβίλ και τη δίδυμή της Τρουβίλ. 
Επιστροφή στο Παρίσι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Παρίσι - Στρασβούργο
Η έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρωτεύουσα της Αλσατί-
ας, το Στρασβούργο, θα είναι ο επόμενος σταθμός του οδοιπορικού 
μας. Η πλατεία Κλέμπερ, ο Καθεδρικός ναός από κόκκινο ψαμμό-
λιθο, καθώς και το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τα 
πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Στρασβούργο - Ζυρίχη - Λουκέρνη - Μιλάνο
Μια υπέροχη διαδρομή μας οδηγεί σήμερα στη Ζυρίχη, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζόδρο-
μους της παλιάς πόλης, να δούμε την Φραουμύνστερ, τον πύρ-
γο του Ρολογιού κ.ά. Σύντομη επίσκεψη στη Λουκέρνη, που είναι 
κτισμένη στην άκρη της λίμνης των Τεσσάρων Καντονιών με την 
χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα και το μνημείο του Λιοντα-
ριού. Αμέσως μετά, μέσω του τούνελ του Αγίου Γκοτάρδου και με 
τα καταπράσινα πανέμορφα τοπία να μας συνοδεύουν, θα φθάσου-
με το βράδυ στο ξενοδοχείο, στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για Ανκόνα μέσω Μπολόνιας. Επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.
10η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση.

10 ηµέρες

ΓΕΝΕΎΗ-ΠΑΡΊΣΊ-DISNEYLAND-ΝΟΡΜΑΝΔΊΑ
ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ-ΖΎΡΊΧΗ-ΛΟΎΚΕΡΝΗ

ΠΑΡΙΣΙ-ΑΛΣΑΤΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από την Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση 
στάση. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και από-
πλους για την Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Πάρμα ή Μοντένα 
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για Πάρμα ή Μοντένα. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Πάρμα - Μονακό - Νίκαια - Μασσαλία
Πρωινή αναχώρηση για το πριγκιπάτο του Μονακό με τα περίφημα 
ανάκτορα και το Ωκεανογραφικό μουσείο. Ακολουθεί η τέταρτη σε 
πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, η Νίκαια, ένα από τα πασίγνωστα 
θέρετρα παγκοσμίως, κτισμένη σε μια θαυμάσια τοποθεσία κατά 
μήκος της κομψής καμπύλης του κόλπου Ανζ. Κατά την περιήγησή 
μας θα δούμε τους κήπους του Αλβέρτου Α΄, το Ηρώο, την παλιά 
πόλη, την πλατεία Μασενά και την παραλιακή λεωφόρο. Συνεχί-
ζουμε για τη Μασσαλία, το μεγαλύτερο λιμάνι της νότιας Γαλλίας. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μασσαλία - Τουλούζη - Λούρδη 
Σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για τη Λούρδη, με 
ενδιάμεσο σταθμό την Τουλούζη, που είναι κτισμένη στις όχθες του 
ποταμού Γαρούνα. Τακτοποίηση το βράδυ στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Λούρδη 
Την χθεσινή κουραστική μέρα, διαδέχεται σήμερα μια ήρεμη και 
πολύ ενδιαφέρουσα. Ξεκινάμε την γνωριμία μας με την πόλη της 
Λούρδης, τον πιο γνωστό τόπο προσκυνήματος της χριστιανοσύνης 
για περισσότερο από έναν αιώνα. Είναι κτισμένη σε μια θαυμάσια 
τοποθεσία στους πρόποδες των Πυρηναίων και χωρισμένη σε δυο 
τμήματα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην «Θρησκευτι-
κή Πόλη». Εδώ θα επισκεφθούμε την τεράστια πλατεία των Λιτα-
νειών και την υπόγεια βασιλική Σαιν Πι Χ (Saint Pius X/Saint Pie 
X), χωρητικότητας 25.000 ατόμων. Κτίστηκε για την επέτειο των 
100 χρόνων (1958) από την εμφάνιση της Παρθένου. Θα δούμε 
επίσης την βυζαντινού ρυθμού εκκλησία Ροζαίρ (1885) με την 

γοτθικού ρυθμού βασιλική (1876) και τα αφιερώματα στους τοί-
χους της, το σπήλαιο Μασαμπιέλ με την θαυματουργό πηγή, όπου 
έγιναν οι εμφανίσεις της Παναγίας, καθώς και τη γέφυρα Σαιν Μι-
σέλ, που διασχίζει τον χείμαρρο Πω. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Λούρδη - Μπορντώ - Ναντ
Νωρίς το πρωί αφήνουμε πίσω μας τα Πυρηναία με κατεύθυνση 
τις ακτές του Ατλαντικού και την οικονομική μητρόπολη της νοτι-
οδυτικής Γαλλίας, το Μπορντώ. Άφιξη το μεσημέρι και σύντομη 
περιήγηση στην πολύ όμορφη αυτή πόλη, κτισμένη στην αριστερή 
όχθη του Γαρούνα, 100 χιλιόμετρα περίπου από τον ωκεανό. Στο 
ξακουστό αυτό κέντρο των περίφημων κρασιών «Μπορντώ», θα 
επισκεφθούμε την πλατεία Κομεντί στην καρδιά της πόλης με το 

Γκραν Τεάτρ να υψώνεται επιβλητικά. Η διαδρομή μας συνεχίζεται 
βορειότερα, για να καταλήξουμε το βράδυ στη Ναντ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Ναντ - Μον Σαιν Μισέλ - Ακτές Νορμανδίας - 
Παρίσι 
Σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για το γραφικό και 
πανέμορφο Μον Σαιν Μισέλ. Η διαδρομή μας μέσω Ρεν (Rennes) 
μας οδηγεί νωρίς το μεσημέρι στον Ιερό βράχο που φιλοξενεί το 
ομώνυμο Μοναστήρι. Το Μον Σαιν Μισέλ είναι μία μικρή νησίδα 
στις ακτές της Νορμανδίας, σε πολύ μικρή απόσταση (περίπου 1,6 
χλμ) από την ακτή, με την οποία συγκοινωνεί με ασφαλτοστρω-
μένο δρόμο. Στην κορυφή του υπάρχει το περίφημο Αββαείο με 
το επίχρυσο άγαλμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην κορυφή του 
καμπαναριού, που χαρακτηρίζεται ως αριστούργημα του δυτικού 
πολιτισμού. Ένα τοπίο μοναδικό θα μας κρατήσει κοντά του, για να 
απολαύσουμε ένα θέαμα ξεχωριστό, αφού η παλίρροια άλλοτε το 
θέλει στεριά και άλλοτε νησί. Η πανέμορφη διαδρομή μας συνεχί-
ζεται κατά μήκος των ακτών της Νορμανδίας, με μικρές επισκέψεις 
στις παραθαλάσσιες πόλεις και παραθεριστικά κέντρα της Βόρειας 
Γαλλίας, Ντωβίλ, Τρουβίλ και Ονφλέρ. Η Γαλλική πρωτεύουσα 
όμως μας περιμένει και έτσι με τις αναμνηστικές μας φωτογραφίες 

12 ηµέρες

ΓΥΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΡΜΑ-ΜΟΝΑΚΟ-ΝΊΚΑΊΑ-ΜΑΣΣΑΛΊΑ 

ΤΟΎΛΟΎΖΗ-ΛΟΎΡΔΗ-ΜΠΟΡΝΤΏ-ΝΑΝΤ 
ΜΟΝ ΣΑΊΝ ΜΊΣΕΛ-ΑΚΤΕΣ ΝΟΡΜΑΝΔΊΑΣ 

ΠΑΡΊΣΊ-ΚΑΣΤΡΑ ΛΊΓΗΡΑ-ΜΊΛΑΝΟ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες 
εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C. 
• Eννιά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*sup., 4*
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία, εκτός της 2ης μέρας 
(9 πρωινά, 8 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει 
προγράμματος με σύγχρονο πολυτελές πούλμαν
• Τοπικός ξεναγός για την ξενάγηση στο Παρίσι και στο Μουσείο 
του Λούβρου • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα 
• Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα 
• Φόροι ξενοδοχείων και check points: €35/άτομο 
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

αφήνουμε πίσω μας το υπέροχο τοπίο και κατευθυνόμαστε στην 
«Πόλη του Φωτός». Ο πύργος του Άιφελ, ορατός από πολύ μα-
κριά, σημείο αναφοράς ότι πλησιάζουμε στην πόλη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Παρίσι, Ξενάγηση, Μουσείο Λούβρου
Σήμερα θα γνωρίσουμε το ιστορικό και μοντέρνο Παρίσι. Η πα-
νοραμική μας ξενάγηση περιλαμβάνει την Όπερα, την Αψίδα του 
Θριάμβου, το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, το Μέγαρο των 
Απομάχων το Καρτιέ Λατέν, τη Σορβόννη, την Παναγία των Παρι-
σίων, το Πάνθεον, το Δημαρχείο, την Βαστίλη, τα Μεγάλα Βου-
λεβάρτα κ.ά. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το μουσείο του Λού-
βρου, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον 
κόσμο. Φιλοξενεί περίπου 35.000 μεγάλης αξίας εκθέματα, που 
περιλαμβάνουν έργα της αρχαιότητας και της μεσαιωνικής τέχνης 
μέχρι το 1848. Μεταξύ άλλων θα δούμε την Αφροδίτη της Μή-
λου, την Νίκη της Σαμοθράκης και την γνωστή Μόνα Λίζα του Ντα 
Βίντσι. Τέλος, θα μεταβούμε στον λόφο της Μονμάρτης με την βα-
σιλική Σακρ Κερ. Χρόνος ελεύθερος στην πάντα ενδιαφέρουσα 
Παρισινή αγορά. Μετά το δείπνο μπορείτε να ακολουθήσετε την 
πρόταση μας για μια μίνι κρουαζιέρα με τα περίφημα μπατώ μους 
(προαιρετικά), κλείνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την επίσκε-
ψή μας στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Παρίσι, Εκδρομή στα Κάστρα του Λίγηρα
Ολοήμερη εκδρομή στην πανέμορφη Κοιλάδα του Λίγηρα. Η 
συλλογή των αρχιτεκτονικών αριστουργημάτων της Αναγέννησης, 
η ανάμνηση των επικών ή ρομαντικών επεισοδίων της ιστορίας 
της Γαλλίας και τα βουκολικά τοπία (λίμνες, δάση), καθιστούν την 
κοιλάδα του Λίγηρα έναν ξεχωριστό γαλλικό προορισμό. Σήμερα 
θα γνωρίσουμε δύο από τα σημαντικότερα κάστρα της περιοχής. 
Ξεκινάμε με το Αμπουάζ (Amboise). Στην αυγή της αναγέννησης, 
ο πανίσχυρος μεσαιωνικός πύργος της Αμπουάζ παραχώρησε τη 
θέση του σε μία βασιλική κατοικία κατά την βασιλεία των Γάλλων 
βασιλέων Κάρολου Η΄ και Φραγκίσκου Α΄. Επίσκεψη των βασιλι-
κών διαμερισμάτων (με την εξαιρετική συλλογή επίπλων γοτθικού 
και αναγεννησιακού ρυθμού), των επιβλητικών πύργων των ιππο-
τών και των όμορφων κήπων. Ακολουθεί η Μπλουά, πρωτεύου-
σα του Γαλλικού διαμερίσματος Λουάρ-ε-Σερ (Loir-et-Cher), που 
βρίσκεται στις όχθες του Λίγηρα, μεταξύ Ορλεάνης και Τουρ. Το 
διάσημο κάστρο της Μπλουά, που κάποτε ήταν μία από τις κατοικί-

ες του Λουδοβίκου ΙΒ΄, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ενώ μια 
λιθόκτιστη γέφυρα του 18ου αιώνα ενώνει τις όχθες του Λίγηρα. 
Κτισμένη σε δύο απόκρημνους λόφους, η πόλη είναι γεμάτη ελι-
κοειδή απότομα δρομάκια, τα οποία συχνά καταλήγουν σε μεγά-
λες σκάλες. Στα νότια της πόλης βρίσκεται το Forêt de Russy, ένα 
μικρό τμήμα του πυκνού δάσους που κάποτε κάλυπτε την περιοχή. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Παρίσι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

10η μέρα: Παρίσι - Μιλάνο
Πρωινή αναχώρηση για τη Βόρεια Ιταλία, μέσω Μακόν, τούνελ 
Mont-Blanc και Αόστας, με μικρές στάσεις καθ΄ οδόν, για να φθά-
σουμε το βράδυ στην περιοχή του Μιλάνου. Δείπνο. Διανυκτέ-
ρευση.

11η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί αφήνουμε την «πόλη των Εκθέσεων και της Μό-
δας» και μέσω Μπολόνιας φθάνουμε στην Ανκόνα. Επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.
12η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο 
Αναχώρηση από Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση 
στάση. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. Διανυκτέ-
ρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Τιρόλο
Άφιξη στην Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για την περιοχή του Τι-
ρόλο. Θα διασχίσουμε τις εύφορες πεδιάδες της Αιμίλια Ρομάνια, 
θα απολαύσουμε μία υπέροχη διαδρομή καθώς αρχίζει η ανά-
βαση των Ιταλο-αυστριακών Άλπεων προς Τρέντο και Μπολζάνο 
και θα καταλήξουμε στην ευρύτερη περιοχή του Ίννσμπρουκ, της 
πρωτεύουσας του Τιρόλο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Τιρόλο/Ίννσμπρουκ - Μόναχο - Μανχάιμ
Σύντομη επίσκεψη στην πόλη του ποταμού Ινν και αναχώρηση για 
την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μονάχο. Επίσκεψη στην πόλη 
και συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας την περιοχή του Μανχάιμ. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μανχάιμ - Ρήνος - Κολωνία - Άμστερνταμ 
Ενδιαφέρουσα και η σημερινή μας μέρα με συνεχώς εναλλασ-
σόμενες παραστάσεις - ένας υπέροχος συνδυασμός από κα-
ταπράσινα τοπία και κάστρα, που δένουν αρμονικά μεταξύ τους. 
Ακολουθώντας μια μοναδική διαδρομή δίπλα στον ποταμό Ρήνο, 
φθάνουμε στην γερμανική μεγαλούπολη Κολωνία. Σύντομη στά-
ση και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Ολλανδίας, το Άμ-
στερνταμ, την «Βενετία του Βορρά». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: Άμστερνταμ, Ξενάγηση (Βόλενταμ)
Πανοραμική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, κατά τη δι-
άρκεια της οποίας θα δούμε την πλατεία Νταμ και τα ιστορικά κτίρια 
που την περικλείουν, το Παλιό Δημαρχείο και τη Νέα Εκκλησία, 

κέντρο του προτεσταντισμού της Ολλανδίας, το νεογοτθικό κτίριο 
του Κεντρικού Σταθμού, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολά-
ου, την περιοχή Ζόρνταν, την πλατεία Βατερλό, την Εβραϊκή Συ-
νοικία, τα κτίρια του Νέου Δημαρχείου και της Όπερας. Χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη, ενώ για λίγο αργότερα σας προτείνουμε 
μια προαιρετική επίσκεψη στον κόλπο Ζούιντερζεε (Zuiderzee) και 
στο πανέμορφο ψαροχώρι Βόλενταμ για περιπάτους στο γραφικό 
λιμανάκι και για να θαυμάσουμε τα κουκλίστικα σπιτάκια του, που 
θυμίζουν πίνακες ζωγραφικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: Άμστερνταμ - Χάγη - Ρόττερνταμ - Βρυξέλλες
Πρωινή αναχώρηση για το Βέλγιο. Η διαδρομή μας ξεχωριστή και 
ενδιαφέρουσα, αφού περιλαμβάνει δύο σημαντικές επισκέψεις. 
Πρώτος μας σταθμός η διοικητική πρωτεύουσα της Ολλανδίας, η 
Χάγη, με το γνωστό σε όλους Διεθνές Δικαστήριο, το Κοινοβού-
λιο και το παλιό Δημαρχείο. Ακολουθεί επίσκεψη στο μεγαλύτερο 
λιμάνι της Ευρώπης, το Ρόττερνταμ, το σπουδαιότερο εμπορικό κέ-
ντρο της Ολλανδίας, με τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τον πο-
ταμό Μαας και τις γέφυρες Willem και Erasmus να δίνουν ένα ιδιαί-
τερο χρώμα στην πόλη. Συνεχίζουμε μέσω Αμβέρσας (Antwerpen) 
για την πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: Βρυξέλλες, Ξενάγηση
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ξενάγησης μας θα δούμε μετα-
ξύ άλλων το καταπράσινο πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο στάδιο, 
την Mini-Europe, το Παλάτι, την Κινέζικη παγόδα, τον Γιαπωνέζικο 
πύργο και την πρωτότυπη αρχιτεκτονική κατασκευή του ATOMIUM. 
Συνεχίζοντας από το σύγχρονο προς το ιστορικό κέντρο της πόλης, 
θα δούμε το μπαρόκ Χρηματιστήριο, την αριστοκρατική πλατεία 
Grand-Sablon, το παρκάκι Square du Petit-Sablon, το νέο Δι-
καστικό Μέγαρο και την περίφημη Grand Plaz/Μεγάλη Πλατεία. 
Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην αγορά της πόλης. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ - Βρυξέλλες
Η σημερινή ολοήμερη εκδρομή μας ξεκινά από την πανέμορφη 
πόλη της Γάνδης. Είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη 
της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας, μια πολυάσχολη πόλη 
με μεγάλο λιμάνι και Πανεπιστήμιο. Το κανάλι Γάνδη-Τερνέου-
ζεν (Ghent-Terneuzen) τη συνδέει με τη θάλασσα. Διαθέτει πολύ 
όμορφο ιστορικό κέντρο με χαρακτηριστικά κτίσματα μεσαιωνικής 
και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, τα οποία, ευτυχώς, δεν υπέ-
στησαν καταστροφές από τους πολέμους, αναπαλαιώθηκαν και 
συντηρούνται άψογα. Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι η μεγα-
λύτερη περιοχή του Βελγίου, στην οποία δεν επιτρέπεται η κυ-
κλοφορία αυτοκινήτων. Ακολουθεί η επίσκεψή μας στην Μπρυζ, 
μια ακόμη ιδιαίτερη βελγική πόλη με το υδάτινο στοιχείο να κυρι-
αρχεί κυρίως στο ιστορικό της κέντρο, αλλά και στα περίχωρα. Τα 
δύο μεγάλα ποτάμια που ξεκινούν από την Βόρεια Θάλασσα, την 
Οστάνδη και την Ζέεμπρυζ - τα 2 μεγάλα βόρεια λιμάνια του Βελ-

12 ηµέρες

«ΜΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» 
ΊΝΝΣΜΠΡΟΎΚ-ΜΟΝΑΧΟ-ΜΑΝΧΑΙΜ-ΚΟΛΏΝΊΑ 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-(ΒΟΛΕΝΤΑΜ)-ΧΑΓΗ-ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ
ΒΡΎΞΕΛΛΕΣ-ΓΑΝΔΗ-ΜΠΡΎΖ-ΛΟΎΞΕΜΒΟΎΡΓΟ 

ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ-ΖΎΡΊΧΗ-ΛΟΎΚΕΡΝΗ

ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες 
εσωτερικές καμπίνες με W.C. (ΑΒ4) 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* plus, 4*
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία εκτός της 2ης μέρας 
(9 πρωινά, 8 δείπνα)
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Φόροι ξενοδοχείων και check points € 35/άτομο 
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα 
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα 
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

γίου - καταλήγουν στην πόλη της Μπρυζ, σχηματίζοντας πολλά 
μικρά και μεγάλα κανάλια. Μια πόλη με αρκετούς ναούς του 15ου 
και 16ου αιώνα, κυρίως γοτθικού ρυθμού, αλλά και πολλούς 
πύργους. Στην τεράστια κυκλική κεντρική πλατεία, το Markt, με 
πλήθος καφέ και ρεστοράν, ξεχωρίζουν το παλαιό κυβερνείο και 
το ύψους 88 μέτρων καμπαναριό-κάστρο του Belfort. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο - Στρασβούργο 
Η σημερινή μας διαδρομή με φόντο τον ιστορικό χώρο της περί-
φημης μάχης του Βατερλό, διασχίζει τις Αρδέννες με τα καταπρά-
σινα δάση, τις αχανείς χαράδρες, τα γραφικά χωριουδάκια και τα 
μεγαλοπρεπή κάστρα και μας οδηγεί στο Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, που διαιρείται σε 12 καντόνια. Πρωτεύουσά του 
η ομώνυμη πόλη, με τον Καθεδρικό ναό του 17ου αιώνα και τα 
ανάκτορα να ξεχωρίζουν. Αποτελεί έδρα πολλών διεθνών οικο-
νομικών και πολιτικών οργανισμών και μέρους των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 
Στρασβούργο, θα είναι ο επόμενος σταθμός μας. Η πόλη διασχί-
ζεται από τον ποταμό Ιλλ, παραπόταμο του Ρήνου, ο οποίος είναι 
πλωτός στο μεγαλύτερο μέρος του, ενώ υπάρχουν και πολλά κα-
νάλια σχεδόν σε κάθε σημείο της πόλης. Είναι η πρωτεύουσα και 
η κυριότερη πόλη του νομού Bas-Rhin της περιφέρειας της Αλ-
σατίας, στη βορειοανατολική Γαλλία. Η πλατεία Κλεμπέρ, ο Καθε-
δρικός ναός από κόκκινο ψαμμόλιθο και το κτίριο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: Στρασβούργο - Ζυρίχη - Λουκέρνη - Μιλάνο
Συνεχίζουμε σήμερα τη διαδρομή μας στην περιοχή των Γερμα-
νο-ελβετικών συνόρων μέσα από μια αδιάκοπη διαδοχή λόφων. 
Καθώς ανεβαίνουμε στην κοιλάδα του Ρήνου, προβάλουν αντι-
κριστά οι ορεινοί όγκοι του Μέλανα Δρυμού και του Γιούρα, ανά-
μεσα στους οποίους κυλά το μεγάλο ποτάμι. Φθάνουμε στη Ζυ-
ρίχη, την μεγαλύτερη Ελβετική πόλη, όπου θα έχουμε λίγο χρόνο 
να περπατήσουμε στην Μπάνχοφστρασσε και στην παραλία της 
όμορφης λίμνης. Τον απογευματινό μας καφέ θα τον απολαύσου-
με στην Λουκέρνη, δίπλα στην ομώνυμη λίμνη με την σκεπαστή 
γέφυρα και το μνημείο του Λιονταριού. Η μαγεία των Ελβετικών 

τοπίων θα συνεχιστεί κατά την πορεία μας προς το Λουγκάνο και 
στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

11η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί κατευθυνόμαστε μέσω Μπολόνιας για την Ανκόνα. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν 
πλω.

12η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση.

Σημειώσεις: • Η διανυκτέρευση της 2ης μέρας ενδέχεται να 
γίνει στην περιοχή της Βερόνας ή του Μπολζάνο ή το πρόγραμμα 
να πραγματοποιηθεί αντίστροφα ή οι ανωτέρω εκδρομές, 
επισκέψεις να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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9 ηµέρες
ΡΗΝΟΣ

ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ 
ΦΡΑΓΚΟΝΊΑ - ΑΛΣΑΤΊΑ - ΡΗΝΑΝΊΑ 

ΛΊΜΝΗ ΚΏΝΣΤΑΝΤΖΑΣ-ΛΊΝΤΑΟΎ-ΤΊΤΊΖΕ-ΜΑΝΧΑΙΜ 
ΡΟΤΤΕΝΜΠΟΎΡΓΚ-ΣΑΊΝΤ ΓΚΟΑΡ-ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ

ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ-ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ
ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ-ΚΟΛΜΑΡ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες εσωτερι-
κές καμπίνες με W.C. (ΑΒ4) • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία εκτός της 2ης μέρας 
(6 πρωινά, 5 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης  • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Φόροι ξενοδοχείων και check point € 25/άτομο
 • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα 
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα 
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο 
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Επιβί-
βαση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Τιρόλο
Άφιξη στην Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για την περιοχή του Τι-
ρόλο. Περνώντας από τις περιοχές Μάρκε και Αιμίλια Ρομάνια και 
διασχίζοντας τις Άλπεις της Βόρειας Ιταλίας, θα καταλήξουμε στην 
ευρύτερη περιοχή του Ίννσμπρουκ, της πρωτεύουσας του Τιρόλο. 
Διανυκτέρευση. 

3η μέρα:  Ίννσμπρουκ - Ζανκτ Άντον - Λίμνη Κωνστάντζας 
Λιντάου - Μέλανας Δρυμός - Τίτιζε - Μανχάιμ
Σύντομη γνωριμία με την πόλη του ποταμού Ινν και αναχώρηση 
για τις μαγευτικές περιοχές του Τιρόλο και του Φόραρλμπεργκ. 
Μέσω του τούνελ Ζανκτ Άντον (Sankt Anton) θα συνεχίσουμε για 
τη Λίμνη της Κωνστάντζας. Άφιξη στο παραλίμνιο Λιντάου, όπου 
θα γνωρίσουμε το γραφικό λιμάνι με το Λιοντάρι και τον Φάρο. 
Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και για να αποαλύσουμε τον 
καφέ μας με θέα τη λίμνη. Επόμενος μας σταθμός το Τίτιζε, στην 
καρδιά του Μέλανα Δρυμού (Μαύρο Δάσος). Προαιρετική βόλ-
τα με πλοιάριο στη μικρή λίμνη και ελεύθερος χρόνος για βόλτες 
και αγορές αναμνηστικών. Μέσω Φράιμπουργκ και Καρλσρούης 
θα καταλήξουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας στο Μανχάιμ, που 
βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών Ρήνου και Νέκαρ. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μανχάιμ - Ρόττενμπουργκ/Βαυαρία/Φραγκονία - 
Μανχάιμ
Μια ακόμη συναρπαστική μέρα μας περιμένει σήμερα με την εκ-
δρομή μας στο μεσαιωνικό Ρόττενμπουργκ, στο κρατίδιο της Βαυ-
αρίας, στην περιοχή της Φραγκονίας. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία 
να δούμε τα μεσαιωνικά τείχη, την εκκλησία του Νοσοκομείου, το 
ιστορικό Δημαρχείο, την αίθουσα που στέγαζε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου, καθώς και το 
Μουσείο των Χριστουγέννων. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στο Μανχάιμ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μανχάιμ - Σαιντ Γκόαρ/Ποταμός Ρήνος 
(Προαιρετική Κρουαζιέρα) - Κόμπλεντζ - Μανχάιμ
Πρωινή αναχώρηση για την περιοχή του Ρήνου, μια από τις όμορ-
φες περιοχές της Γερμανίας, με τα επιβλητικά κάστρα, τους αμπε-
λώνες και τα γραφικά χωριουδάκια δίπλα στον ποταμό. Φθάνουμε 
στο Σαιντ Γκόαρ με τον θρυλικό βράχο της Λορελάι. Προαιρετική 
κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο και άφιξη στην Κόμπλεντζ, που βρί-
σκεται στη συμβολή των ποταμών Ρήνου και Μοζέλα, όπου θα 

δούμε το επιβλητικό μνημείο του Βίλχεμ Κάιζερ - σύμβολο της 
Γερμανικής Ενότητας. Επιστροφή στο Μάνχαιμ και χρόνος ελεύθε-
ρος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Μανχάιμ - Χαϊδελβέργη - Μανχάιμ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την παραμυθένια Χαϊδελβέργη, μια 
από τις λίγες πόλεις που γλύτωσαν από τους βομβαρδισμούς του 
Β’ παγκοσμίου πολέμου. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ, 
με το κάστρο, την παλιά έδρα των Παλατίνων, με τα επιβλητικά 
κωδωνοστάσια των εκκλησιών και τις στέγες των σπιτιών της πό-
λης στην περιοχή των καλλιτεχνών, η πόλη θα μας εκπλήξει με 
την ομορφιά της. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε το ιστορικό 
της κέντρο με τον Καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο, καθώς και το πα-
λαιότερο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Επιστροφή το μεσημέρι στο 
Μανχάιμ και επίσκεψη στο κέντρο της πόλης. Θα δούμε το Βάσσερ 
Τουρμ - σύμβολο της πόλης και το λιμάνι του Ρήνου, ένα από τα 
μεγαλύτερα ποτάμια λιμάνια της χώρας. Χρόνος ελεύθερος στα 
πολυκαταστήματα της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μανχάιμ - Μπάντεν Μπάντεν - Στρασβούργο - 
Κολμάρ - Μιλάνο 
Πρωινή αναχώρηση για την κωμόπολη Μπάντεν-Μπάντεν, στο 
ομοσπονδιακό κράτος της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Βρίσκεται στις 
δυτικές πλαγιές του Μέλανος Δρυμού, στις όχθες του ποταμού 
Όος. Είναι από τις πιο γραφικές λουτροπόλεις της Γερμανίας - οι ια-
ματικές πηγές του Μπάντεν-Μπάντεν είναι γνωστές για περισσότερα 
από 2.000 χρόνια και οι σχετικές εγκαταστάσεις σήμερα θυμίζουν 
ρωμαϊκά λουτρά του 3ου αιώνα μ.Χ. Επόμενος σταθμός μας η πε-
ριοχή της Αλσατίας και το Στρασβούργο. Μικρή στάση για βόλτα 
στην παλιά πόλη με τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό της Νοτρ Νταμ 
και συνεχίζουμε για το Κολμάρ, μια πολύ όμορφη πόλη με χρωμα-
τιστά κτίρια, που βρίσκεται στον περίφημο «Δρόμο του κρασιού». Η 
διαδρομή μας συνεχίζεται και μας οδηγεί στο ξενοδοχείο μας στην 
ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί κατευθυνόμαστε μέσω Μπολόνιας για την Ανκόνα. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν 
πλω.

9η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

Σημειώσεις: • Η διανυκτέρευση της 2ης μέρας ενδέχεται να γίνει 
στην περιοχή της Βερόνας • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια πλοίων ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ σε τετράκλινες 
εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C.
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (4 πρωινά, 4 δείπνα)
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν • Αρχηγός, συνοδός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Φόροι πόλεων, check point € 25/άτομο • Είσοδοι σε μουσεία, μνη-
μεία, αρχαιολογικούς χώρους και λοιπά αξιοθέατα • Εισιτήρια Βαπο-
ρέτου για την επίσκεψη στη Βενετία € 15/άτομο για κάθε επίσκεψη 
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή 
δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

7 ηµέρες

ΠΟΜΠΗΊΑ-ΡΏΜΗ-ΣΊΕΝΑ-ΦΛΏΡΕΝΤΊΑ-ΒΕΝΕΤΊΑ

ΙΤΑΛΙΚΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση στις για Πάτρα με ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Μπάρι - Πομπηία - Ρώμη 
Άφιξη στο Μπάρι και αναχώρηση για Πομπηία. Ξενάγηση στον 
αρχαιολογικό χώρο της «Νεκρής Πόλης», που το 79 μ.Χ. σκεπά-
στηκε από τη λάβα και τις στάχτες του Βεζούβιου. Συνεχίζουμε τη 
διαδρομή μας για την Ιταλική πρωτεύουσα. Άφιξη στη Ρώμη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Ρώμη 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ξενάγησής μας στην «Αιώνια 
Πόλη» θα δούμε την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το Κολοσσαίο, τις αυτοκρατο-
ρικές αγορές, το μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλε, την Πιάτσα Βε-
νέτσια, τον λόφο του Καπιτωλίου και το Πάνθεον. Στον ελεύθερό 
σας χρόνο μπορείτε να επισκεφθείτε τα Μουσεία του Βατικανού ή 
να περπατήσετε στον εμπορικό δρόμο Via del Corso, που ξεκινά 
από την Πιάτσα Βενέτσια και καταλήγει στην Πιάτσα ντελ Πόπολο, 
με εύκολη πρόσβαση στην Φοντάνα ντι Τρέβι, την Πιάτσα Κολόνα 
και την Πλατεία της Ισπανίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ρώμη - Σιένα - Φλωρεντία 
Πρωινή αναχώρηση για Φλωρεντία, με παράκαμψη και μικρής δι-
άρκειας επίσκεψη στην πανέμορφη μεσαιωνική Σιένα με τα αγέ-
ρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, τις ήσυχες πλατείες και τις 
μαυρισμένες από τον χρόνο εκκλησίες, όλα μέσα σε ένα κάδρο 
από καλοφτιαγμένα τείχη και στερεούς πύργους. Έντεκα δρόμοι 
οδηγούν στην Πιάτσα Ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία της πόλης 
με το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός και ο Καθεδρικός ναός 
με το αριστουργηματικό δάπεδο, τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις 
μοναδικές τοιχογραφίες του. Το μεσημέρι θα καταλήξουμε στην 
πόλη της Αναγέννησης, όπου θα δούμε τον επιβλητικό Καθεδρικό 
ναό της Παναγίας των Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την Πιάτσα ντε 
λα Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο - σημερινό Δημαρχείο - την εκ-
κλησία Σάντα Κρότσε, την παλαιότερη γέφυρα του Άρνο, την Πόντε 
Βέκκιο κ.ά. Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο, Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Φλωρεντία - Βενετία
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την υπέροχη Βενετία. Άφιξη και 
περιήγηση στην «βασίλισσα της Αδριατικής». Με ιδιωτικό βαπορέ-
το (έξοδα ατομικά) φθάνουμε στην περίφημη Πλατεία του Αγίου 
Μάρκου για να δούμε τον επιβλητικό ομώνυμο ναό, να θαυμά-
σουμε τον Πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, το Παλάτι των 
Δόγηδων και την περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών. Τέλος, προ-
τείνουμε επίσκεψη σε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής των 
περίφημων κρυστάλλων Murano. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο 
Μέστρε. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βενετία - Ανκόνα/Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για την Ανκόνα, επιβίβαση στο πλοίο και από-
πλους το μεσημέρι. Διανυκτέρευση εν πλω.

7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι • Στις αναχωρήσεις 20/7, 24/8, 2/9, 14/9, 28/9 και 26/10 το 
πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα • Λόγω του περιορισμού 
της κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων στο ιστορικό 
κέντρο της Ρώμης οι επισκέψεις στα σημεία ενδιαφέροντος από 
τους καθορισμένους σταθμούς αποβίβασης/επιβίβασης καλύπτονται 
περπατώντας • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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8 ηµέρες

NOTΙΑ ΙΤΑΛΙΑ
ΣΙΚΕΛΙΑ-ΑΠΟΥΛΙΑ 
ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ-ΡΕΤΖΊΟ-ΜΕΣΣΊΝΑ-ΤΑΟΡΜΊΝΑ 
ΚΑΤΑΝΊΑ-ΣΎΡΑΚΟΎΣΕΣ-ΠΑΛΕΡΜΟ-ΜΟΝΡΕΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΟΎ-ΚΟΖΕΝΤΣΑ-ΣΤΕΡΝΑΤΊΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια πλοίων ΠΑΤΡΑ-ΜΠΑΡΙ-ΠΑΤΡΑ σε τετράκλινες εσωτερικές 
καμπίνες με W.C. (ΑΒ4) 
• Πέντε διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4*.
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (5 πρωινά, 5 δείπνα)
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
* Εισιτήρια F/B, επιβατών και πούλμαν, από και προς τη Σικελία.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Φόροι ξενοδοχείων και check points: € 25/άτομο 
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους 
και λοιπά αξιοθέατα 
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
• Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα 
Αναχώρηση στις από Αθήνα για Πάτρα με ενδιάμεση στάση. Επιβί-
βαση στο πλοίο και απόπλους για Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Μπάρι - Αλμπερομπέλο - Ρέτζιο
Άφιξη στο Μπάρι και άμεση αναχώρηση για το περίφημο χωριό 
των τρούλων, το μοναδικής ομορφιάς Αλμπερομπέλο, με τα κατά-
λευκα ιδιόρρυθμα σπίτια και τις κωνικές τους γκρίζες στέγες να δη-
μιουργούν ένα σκηνικό παραμυθιού. Αφού περιπλανηθούμε στα 
γραφικά του σοκάκια θα αναχωρήσουμε για το Ρέτζιο, το αρχαίο 
Ρήγιο, όπου φθάνοντας αργά το απόγευμα θα κάνουμε μια βόλτα 
γνωριμίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Ρέτζιο - Μεσσίνα - Ταορμίνα - Κατάνια - 
Συρακούσες
Πρωινή αναχώρηση για τη Villa San Giovanni, απ΄ όπου με το F/B 
περνάμε το στενό της Μεσσίνας, τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη των 
Ομηρικών επών. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για την Ταορμίνα, την 
πανέμορφη μεσαιωνική πόλη της Σικελίας, με το αρχαιοελληνικό 
της θέατρο (Teatro Greco) και την επιβλητική θέα στο Ιόνιο και στο 
ηφαίστειο της Αίτνας. Επόμενος σταθμός μας η Κατάνια με την κρή-
νη του ελέφαντα-σύμβολο της πόλης στο κέντρο της πλατείας του 
Καθεδρικού ναού, έργο του Vaccarini, αγαπημένου αρχιτέκτονα 
της Κατάνια. Αναπαριστά έναν ελέφαντα που με έναν αιγυπτιακό 
οβελίσκο στην πλάτη του και είναι κατασκευασμένος από ηφαι-
στειογενή πέτρα. Άφιξη το βράδυ στις Συρακούσες και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Συρακούσες - Παλέρμο 
Πρωινή ξενάγηση στην πιο αξιόλογη πόλη της Μεγάλης Ελλά-
δας, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τους ναούς της Αθηνάς και 
του Απόλλωνα, την πηγή της Αρετούσας, τον βωμό του Ιέρωνα, το 
κάστρο των Επιπολών, το αρχαίο ελληνικό θέατρο - το σημαντικό-
τερο μετά της Επιδαύρου - και το περίφημο «Αφτί του Διονύσου». 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Σικελίας, το 
Παλέρμο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: Παλέρμο, Ξενάγηση, Μονρεάλε 
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε την πλατεία του Δη-
μαρχείου, τη Μητρόπολη, το θέατρο Μάσσιμο, το Παλάτσο Ρεάλε, 
το αρχαιολογικό Μουσείο του Παλέρμο στην πλατεία Olivella, που 
περιλαμβάνει ευρήματα από όλους τους αρχαιολογικούς χώρους 
της Σικελίας από τη νεολιθική έως τη ρωμαϊκή εποχή, τον μεγα-
λοπρεπή Καθεδρικό ναό, το παρεκκλήσιο Παλατίνα, το ιστορικό 
κέντρο Κουάτρο Κάντι κ.ά. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το περί-
φημο Μονρεάλε (15 χιλιόμετρα από το Παλέρμο), ο Καθεδρικός 
ναός του οποίου είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα μνημεία της 
Νορμανδικής Σικελίας. Το εσωτερικό του κοσμείται με ψηφιδωτά 
βυζαντινών και σικελών καλλιτεχνών. Θα δούμε επίσης το μονα-
στήρι των Βενεδικτίνων, όπου οι επιδράσεις της αραβικής τέχνης εί-
ναι εμφανείς. Επιστροφή στο Παλέρμο. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: Παλέρμο - Κεφαλού - Μεσσίνα - Κοζέντσα
Η περιήγηση μας στη Σικελία ολοκληρώνεται, με επίσκεψη στη 
γραφική Κεφαλού και την Μεσσίνα, απ΄ όπου με το F/B θα επι-
στρέψουμε στη Villa San Giovanni και θα συνεχίσουμε για την πε-
ριοχή της Κοζέντσα. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: Κοζέντσα - Στερνατία - Μπάρι
Πρωινή αναχώρηση για την Απουλία και την περιοχή των Ελλη-
νόφωνων χωριών. Επίσκεψη στο πιο χαρακτηριστικό χωριό, την 
Στερνατία, για να διαπιστώσουμε ότι παραμένουν ανεξίτηλα μέχρι 
σήμερα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και των Ελλήνων που 
έζησαν και μεγαλούργησαν εδώ. Συνεχίζουμε για το λιμάνι του 
Μπάρι. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέ-
ρευση εν πλω. 

8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στην Πάτρα και αναχώρηση για Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες εσωτερι-
κές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C • Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* 
(Holiday Inn Milan Assago ή παρόμοιο) • Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο, 
εκτός της 2ης μέρας (5 πρωινά, 4 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, πε-
ριηγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα 
• Εισιτήριο του Αλπικού τραίνου • Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα 
• Φόροι ξενοδοχείων και check points: € 25/άτομο 
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

8 ηµέρες

ΜΊΛΑΝΟ-ΛΊΜΝΗ ΜΑΤΖΊΟΡΕ-ΛΊΜΝΗ ΚΟΜΟ 
ΑΛΠΊΚΟ ΤΡΑΊΝΟ/ST. MORITZ-ΤΟΡΊΝΟ

ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 
ΕΛΒΕΤΙΑ

ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα με ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση 
στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Μιλάνο
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Λομ-
βαρδίας, το Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και το 
παγκόσμιο κέντρο μόδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέ-
ρευση. 

3η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή στη Λίμνη Ματζιόρε
Ημέρα αφιερωμένη στη λίμνη Ματζιόρε και τα πανέμορφα νη-
σιά της. Θα φθάσουμε στην κοσμοπολίτικη Στρέζα, το φημισμένο, 
κομψό θέρετρο στις όχθες της λίμνης, για να περπατήσουμε και 
να απολαύσουμε τοπία μοναδικά, να χαλαρώσουμε στα υπέροχα 
καφέ ή να κάνουμε (προαιρετικά, έξοδα ατομικά) μια κρουαζιέρα 
στα κοντινά γραφικά νησιά Ίζολα Μπέλλα, όπου θα έχουμε την ευ-
καιρία να επισκεφθούμε το εντυπωσιακό παλάτι της αριστοκρατικής 
οικογένειας Μπορομέε (Βορομαίων) του 17ου αιώνα με τους κα-
ταπληκτικούς βαθμιδωτούς κήπους και την εξαιρετική θέα, καθώς 
και το Ίζολα Μάντρε, άλλη μία έδρα της οικογένειας Μπορομέε, 
που έχει αφήσει το στίγμα της σχεδόν σε όλα τα σημεία της λίμνης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο. Διανυ-
κτέρευση.

4η μέρα: Μιλάνο, Ξενάγηση, Εκδρομή στη Λίμνη Κόμο
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε τον Κα-
θεδρικό ναό (Ντουόμο), ίσως το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο της 
πόλης, έδρα του Αρχιεπισκόπου και τέταρτη μεγαλύτερη εκκλησία 
στην Ευρώπη, τη Σκάλα του Μιλάνου, ένα από τα διασημότερα 
θέατρα στον κόσμο, καθώς και την περίφημη σκεπαστή στοά Γκαλ-
λερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄ (Galleria Vittorio Emanuele II), που 
βρίσκεται 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 Κόμο. Θα περπατήσουμε στην 
Piazza Cavour και στην κεντρική πλατεία με τα όμορφα καφέ και 
τα εστιατόρια, καθώς και στα πλακόστρωτα σοκάκια της παλαιάς 
πόλης. Πολύ κοντά βρίσκεται και ο Καθεδρικός ναός, που η κα-
τασκευή του διήρκεσε τέσσερις περίπου αιώνες και είναι γνωστός 
για τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες που ενσωματώνει. 
Επιστροφή στο Μιλάνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή στο St. Moritz
Μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα εκδρομή στη μαγεία των Ελβετι-
κών τοπίων ξεκινά. Θα φθάσουμε στο Τιράνο, από όπου θα συνε-
χίσουμε με τραινάκι (έξοδα ατομικά) για το παγκοσμίου φήμης θέ-
ρετρο χειμερινών διακοπών St. Moritz, που βρίσκεται σε υψόμετρο 
1580 μέτρων, η λίμνη του οποίου, παγωμένη καθώς είναι τον χει-
μώνα, αποτελεί ιδανικό στάδιο για χόκεϋ. Αρχικά ήταν μικρό χωριό 
με ιαματικές πηγές, γνωστές ήδη από τους μεσαιωνικούς χρόνους. 
Άρχισε να εξελίσσεται σε χειμερινό θέρετρο από τον 19ο αιώνα και 
σήμερα είναι ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα για σκι 
τον χειμώνα και για πεζοπορία το καλοκαίρι. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στο Μιλάνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή στο Τορίνο 
Το Τορίνο είναι μια πολύ σπουδαία πόλη της Βόρειας Ιταλίας με 
πολλά αξιοθέατα, που πολλές φορές την προσπερνάμε, σήμερα 
όμως θα την γνωρίσουμε και σίγουρα θα μας γοητεύσει. Η θέση 
της σε μια πεδιάδα στους πρόποδες των Άλπεων με ένα μεγάλο 
μέρος της να βρέχεται από τον ποταμό Πάδο και οι πολλές μεγάλες 
πέτρινες γέφυρες, είναι τα στοιχεία που προσδίδουν στην πόλη ένα 
ξεχωριστό χρώμα και γραφικότητα. Στον Καθεδρικό ναό θα δούμε 
την φημισμένη Ιερά Σινδόνη, ένα από τα πιο σημαντικά και ταυτό-
χρονα από τα πιο αμφισβητούμενα κειμήλια της Καθολικής πίστης. 
Στον ελεύθερο χρόνο έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε το 
Αιγυπτιακό μουσείο του Τορίνο, το τρίτο μεγαλύτερο και σημαντικό-
τερο μουσείο του κόσμου για την αρχαία Αίγυπτο, μετά από εκείνα 
της Βρετανίας και του Καΐρου. Φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες 
συλλογές αρχαίων αιγυπτιακών αρχαιοτήτων με περισσότερα από 
30.000 αντικείμενα (σαρκοφάγους, παπύρους τοιχογραφίες κλπ.). 
Επίσης πολύ σημαντικό είναι και το Μουσείο Κινηματογράφου 
Fellini, Rosselini Visconti, Antonioni, με σπάνια συλλεκτικά εκθέ-
ματα. Επιστροφή στο Μιλάνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί, γεμάτοι εικόνες, τοπία και αναμνηστικά, κατευθυνό-
μαστε μέσω Μπολόνιας για την Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο και 
απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.

8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
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9 ηµέρες

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΡΑΓΑ
(ΔΡΕΣΔΗ) ΒΙΕΝΝΗ 

ΝΊΣ-ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΡΑΓΑ
ΚΑΡΛΟΒΎ ΒΑΡΎ-ΒΊΕΝΝΗ (ΔΡΕΣΔΗ)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Οκτώ διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (στη Σερβία 3*, 4*) 

με φόρους διαμονής • Ημιδιατροφή (8 πρωινά, 1 γεύμα και 7 δείπνα) 

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα 

πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 

• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα 

• Ό,τι αναγράφεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ό,τι 

ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:30΄ από Αθήνα για τον συνοριακό σταθμό των Ευζώ-
νων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε για την περιοχή της 
Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Πρωινή αναχώρηση για το «Παρίσι της Ανατολής», την πανέμορφη Βουδα-
πέστη. Προσπερνώντας το Βελιγράδι - την πρωτεύουσα της Σερβίας - και το 
Νόβισαντ, καταλήγουμε αργά το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετικά Μίνι κρουαζιέρα με του-
ριστικό πλοιάριο στον Δούναβη, απολαμβάνοντας έτσι την νυκτερινή όψη της 
πόλης. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βουδαπέστη, Ξενάγηση 
Η ξενάγησή μας στο «Μαργαριτάρι του Δούναβη» ξεκινά από τη Βούδα και 
τον λόφο του Γκέλερτ. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο των Ψαράδων 
και την θαυμαστή εκκλησία του Ματία, όπου στέφονταν οι βασιλιάδες και θα 
απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και 
επιβλητικές γέφυρες και το νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του ποταμού. 
Λίγο αργότερα, διασχίζοντας μια από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δού-
ναβη, την γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην Πέστη και την Πλατεία 
Ηρώων, στολισμένη με υπέροχα αγάλματα. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή 
μας με τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Γεύμα και στον ελεύθε-
ρο χρόνο που ακολουθεί, μπορούμε να επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο 
Vaci. Για το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά), διασκέδαση σε παραδο-
σιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και κρασί.

4η μέρα: Βουδαπέστη - Πράγα/Τσεχία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσεχίας, την Πράγα. Άφιξη στην 
«Χρυσή πόλη» και πρώτη γνωριμία με τα αξιοθέατά της. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση - Κάρλοβυ Βάρυ - Πράγα
Η ξενάγηση της πόλης ξεκινά από την Καστρούπολη με τον μεγαλοπρεπή 
ναό του Αγίου Βίτο. Στη συνέχεια κατηφορίζουμε για να δούμε τον ναό του 
Αγίου Γεωργίου, τη γέφυρα του Καρόλου, το Δημαρχείο με το Αστρονομι-
κό Ρολόι, την οδό Παρισίων, την Εβραϊκή Συνοικία και τη γέφυρα του Τσεχ. 
Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το γραφικό καταπράσινο θέρετρο Κάρλοβυ 
Βάρυ με τις φημισμένες ιαματικές πηγές στην κοιλάδα του ποταμού Τέμπλα. 
Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρο-
λο Δ΄ και έκτοτε καθιερώθηκε ως τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των 
γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής (τσάρος Μεγάλος Πέτρος, Γκαίτε, 
Μπετόβεν, Μπαχ, Μαρξ κ.ά.). Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα 
γραφικά δρομάκια ή να κάνουμε αγορές στα πολυάριθμα τουριστικά κατα-
στήματα. Επιστροφή στην Πράγα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Πράγα (Προαιρετική εκδρομή στη Δρέσδη)
Ημέρα ελεύθερη για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης ή προαιρετικά για μία 
εκδρομή στην ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας, τη Δρέσδη, τη «Φλωρεντία 
της Γερμανίας», που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Έλβα. Μεγαλοπρεπή 
κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αίγλη του παρελθόντος. Θα 
δούμε το μεγαλειώδες ανακτορικό συγκρότημα Τσβίνγκερ (Zwinger), ένα από 
τα αριστουργήματα της μπαρόκ αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη, που σχεδιάστη-
κε από τον Ματέους Ντάνιελ Πέπελμαν και ανοικοδομήθηκε σταδιακά από το 
1710 ως το 1728. Σήμερα στεγάζει πολλά μουσεία με παγκοσμίου κύρους 
συλλογές. Ακολουθεί επίσκεψη στην πλατεία Θεάτρου και στην Καθολική 
Εκκλησία της Αυλής, ένα πραγματικό κόσμημα αρχιτεκτονικής στην καρδιά 
της προτεσταντικής Δρέσδης, που κτίστηκε μεταξύ 1738 και 1755 από τους 
Gaetano Chiaveri και Christoph Knöffel. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στην Πράγα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Πράγα - Βιέννη/Αυστρία
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για Αυστριακή πρωτεύουσα Βιέννη. Νωρίς 
το μεσημέρι φθάνουμε στην πόλη του Στράους, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να ξεναγηθούμε στο σπουδαιότερο παλάτι της Βιέννης, το Σενμπρούν, ενώ 
στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε τα κτίρια του Δακτυλίου (Ring), την 
κρατική Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, τους αυ-
τοκρατορικούς και λαϊκούς κήπους, το παλάτι Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το Χρηματιστήριο και το Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί η πλατεία 
Σβάρτσενμπεργκ με το ομώνυμο άγαλμα και ο γοτθικού ρυθμού Καθεδρικός 
Ναός του Αγίου Στεφάνου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο σε εστια-
τόριο της πόλης. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Βιέννη - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την περιοχή της Νις. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Νις - Αθήνα
Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τον συνοριακό σταθμό των 
Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε για την Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ. 

Σημειώσεις: • Είναι πιθανόν σε ορισμένες αναχωρήσεις το πρόγραμμα 
να πραγματοποιηθεί αντίστροφα από τη 2η μέρα (Νις-Βιέννη-
Πράγα-Βουδαπέστη) και η διανυκτέρευση της Βιέννης να γίνει στην 
Μπρατισλάβα • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι 
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) • Με-
ταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* • Τέσσερα 
μπουφέ πρωινά και τέσσερα δείπνα (μενού 3 πιάτων) στο ξενοδοχείο 
μας • Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει προγράμματος • Ξενα-
γός στην Πομπηία • Ξεναγός στην Ποσειδωνία 
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Φόροι πόλεων, check points 25 €/άτομο • Εισιτήρια πλοίων και 
τελεφερίκ, μεταφορές στο Κάπρι, εισιτήρια πλοίου Ποζιτάνο-Αμάλφι 
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και λοιπά 
αξιοθέατα • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό,τι δεν αναγράφεται στα 
περιλαμβανόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

7 ηµέρες

ΣΑΛΕΡΝΟ-ΣΟΡΡΕΝΤΟ-ΠΟΖΊΤΑΝΟ-ΑΜΑΛΦΊ-ΚΑΠΡΊ
ΠΟΜΠΗΊΑ-ΑΡΧΑΊΑ ΠΟΣΕΊΔΏΝΊΑ/ΠΕΣΤΟΎΜ-ΝΑΠΟΛΗ

ΚΟΣΤΙΕΡΑ 
ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ 

& BELLA ΝΑΠΟΛΗ

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από την Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση 
στάση. Επιβίβαση σε σύγχρονο ταχύπλοο για το ταξίδι μας προς το 
Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Μπάρι - Σορρέντο - Σαλέρνο
Πρωινή άφιξη στο Μπάρι και αναχώρηση για το γοητευτικό Σορρέ-
ντο. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στην κεντρική Piazza Tasso και 
στα στενά εμπορικά δρομάκια της παλιάς πόλης για να καταλήξου-
με στο μπαλκόνι της Villa Comunale με την υπέροχη θέα στον κόλ-
πο της Νάπολης. Επίσης, εδώ μπορείτε να γευθείτε το λιμοντσέλο 
στον τόπο που γεννήθηκε. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για 
το ιστορικό Σαλέρνο. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4* στην περιοχή 
του Σαλέρνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Σαλέρνο - Πομπηία - Νάπολη - Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση για την Πομπηία, έναν από τους σημαντικότε-
ρους υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους διεθνώς, o οποίος περι-
λαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO. Θα ξεναγηθούμε στα ερείπια της πό-
λης που θάφτηκε κάτω από την πυρακτωμένη λάβα και τις στάχτες 
του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. και θα θαυμάσουμε μια «ζωντανή» αρ-
χαία πόλη. Μετά την επίσκεψή μας θα συνεχίσουμε για τη Νάπολη. 
Άφιξη και περιήγηση στην όμορφη πόλη. Χρόνος ελεύθερος για να 
κάνετε βόλτες στο ιστορικό της κέντρο, ψώνια, να επισκεφθείτε το 
Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο με τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά 
της Πομπηίας ή να γευματίσετε σε παραδοσιακή τρατορία. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο - 
Αμάλφι - Σαλέρνο
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε με καραβάκι (καιρού επιτρέ-
ποντος, έξοδα ατομικά) για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Περπατώντας 
στα στενά καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια, θα νιώσουμε 
τον κοσμοπολίτικο αέρα της εποχής του ’60. Φεύγοντας από το 
Ποζιτάνο και πάλι με καραβάκι, θα φθάσουμε στην «μητρόπολη 
της ακτής», το γραφικό Αμάλφι, που χάρισε το όνομά του στα 50 
χιλιόμετρα της ακτογραμμής. Στον ελεύθερο χρόνο σας επισκε-
φθείτε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα και περπατήστε στον 
κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Σας προτείνουμε επίσης να επι-
σκεφθείτε με πουλμανάκια HOP ON HOP OFF (έξοδα ατομικά) 
το σκαρφαλωμένο στα 305 μέτρα χωριό Ραβέλλο και να δείτε την 

βίλα Ρούφολο (Villa Rufolo) με τον πύργο, τους κήπους της και θέα 
που κόβει την ανάσα. Επιστροφή στο Αμάλφι και αναχώρηση για το 
Σαλέρνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Κάπρι … ο κήπος της Εδέμ, το νησί της Dolce Vita
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι του Σαλέρνο, απ΄ όπου θα επι-
βιβαστούμε σε ταχύπλοο (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) 
με προορισμό έναν από τους πιο διάσημους ταξιδιωτικούς προ-
ορισμούς του κόσμου, το κομψό και φινετσάτο νησί Κάπρι. Φθά-
νοντας στη Marina Grande, θα ανέβουμε με τελεφερίκ στον οικι-
σμό του κοσμοπολίτικου Κάπρι, τη Χώρα, όπου θα επισκεφθούμε 
τους διάσημους κήπους του Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους 
επιβλητικούς βράχους Faraglioni - σήμα κατατεθέν του νησιού. 
Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και shopping. Σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το Ανακάπρι (Άνω Κάπρι), όπου βρίσκεται η Villa San 
Michele και να ανεβείτε με τελεφερίκ στην κορυφή του Monte 
Solaro (589 μέτρα, το ψηλότερο σημείο του νησιού με καταπλη-
κτική θέα). Συγκέντρωση στη Marina Grande, επιβίβαση στο ταχύ-
πλοο και αναχώρηση για το Σαλέρνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Σαλέρνο - Αρχαία Ποσειδωνία/Πέστουμ - Μπάρι/
Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για την αρχαία Ποσειδωνία, το Πέστουμ 
(Paestum, 30 χιλ. νότια του Σαλέρνο), που από τα ερείπιά της και 
τους επιβλητικούς ναούς της αναδύεται η ένδοξη ιστορία της Μεγά-
λης Ελλάδας. Ο ναός Basilica είναι το αρχαιότερο οικοδόμημα του 
δυτικού πολιτισμού στην περιοχή και είναι αφιερωμένος στην Ήρα. 
Εδώ και οι ναοί του Ποσειδώνα. Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης 
και στο αρχαιολογικό μουσείο. Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε 
προς το Μπάρι, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδι-
άμεση στάση, όπου φθάνουμε τρεις περίπου ώρες αργότερα.

Σημειώσεις: • Η ροή των εκδρομών, περιηγήσεων και ξεναγήσεων 
που περιγράφονται ανωτέρω ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη 
διεξαγωγή του προγράμματος, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Σε περίπτωση 
που οι καιρικές συνθήκες δεν θα επιτρέπουν την πλεύση των καραβιών 
προς Ποζιτάνο και Αμάλφι, η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί οδικώς, με 
πούλμαν της γραμμής.
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7 ηµέρες

ΤΟΣΚΑΝΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

ΣΊΕΝΑ-ΣΑΝ ΤΖΊΜΊΝΊΑΝΟ-ΠΊΖΑ-ΛΟΎΚΑ
(CINQUE TERRE)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες εσωτερι-
κές καμπίνες (ΑΒ4) με SUPERFAST ή MINOAN 
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND MEDITERRANEO 4*
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα 
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
• Έμπειρος αρχηγός, συνοδός του γραφείου μας 
• Τοπικός ξεναγός στην Φλωρεντία • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Φόροι πόλεως, check points-parking: € 30/άτομο • Είσοδοι σε μου-

σεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Εισιτήρια πλοιαρίων και τραίνου 

στο Τσίνκουε Τέρρε • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι αναγράφεται 

ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από την Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για την Ανκό-
να. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Φλωρεντία, Ξενάγηση
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την 
υπέροχη Φλωρεντία. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη της Αναγέννησης, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε και θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα 
αξιοθέατά της, όπως τον επιβλητικό Ντουόμο με το φημισμένο καμπανα-
ριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πόντε Βέ-
κιο και την Πιάτσα ντε λα Σινιορία κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND 
MEDITERRANEO 4* (www.hotelmediterraneofirenze.com) σε ιδανική τοπο-
θεσία για τις εξορμήσεις σας στην πόλη. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη μεσαιωνική Σιένα με τα αγέρωχα αρ-
χοντικά, τα στενά καλντερίμια, τις ήσυχες πλατείες και τις μαυρισμένες από τον 
χρόνο εκκλησίες, όλα μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα τείχη και στέ-
ρεους πύργους. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη πιάτσα Ντελ Κά-
μπο, την κεντρική πλατεία της πόλης με το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσια-
κός και ο Καθεδρικός ναός με το αριστουργηματικό του δάπεδο, τα περίτεχνα 
ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές τοιχογραφίες. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τη μεσαιωνική πόλη των κάστρων/πύργων, το Σαν Τζιμινιάνο, το «Μανχάταν 
της Τοσκάνης». Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Φλωρεντία, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή στα εντυπωσιακά άγρια τοπία και παραλίες των Τσίν-
κουε Τέρρε (Πέντε Τόποι). 
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης ή για να λάβετε μέρος 
στην προαιρετική μας εκδρομή στα Τσίνκουε Τέρρε. 
Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής (έξοδα ατομικά): Αναχώρηση για την 
ακτογραμμή των Τσίνκουε Τέρρε (Cinque Terre), των πέντε γραφικών μι-
κρών χωριών με τα πολύχρωμα σπίτια τους κτισμένα στα απόκρημνα βράχια 
της Λιγυρίας, στην Ιταλική Ριβιέρα. Φθάνουμε στην Λα Σπέτσια, απ΄ όπου 
με τοπικό πλοιάριο (έξοδα ατομικά) και ακολουθώντας την δαντελωτή ακτο-
γραμμή, θα προσεγγίζουμε το πρώτο χωριό, το Riomaggiore, με τα μικρά 
δαιδαλώδη δρομάκια. Στη συνέχεια, μετά από μια μικρή πεζοπορία στο ει-
δυλλιακό «Μονοπάτι της Αγάπης», φθάνουμε στο ρομαντικό Manarola. Με το 
πλοιάριο (έξοδα ατομικά) θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας, θα περάσουμε 
κάτω από το χωριό Corniglia (που βρίσκεται ψηλά πάνω από τη θάλασσα) 
και θα καταλήξουμε στο γοητευτικό χωριό Vernazza με τους πύργους και τα 
μεσαιωνικά παλάτια. Μετά την γνωριμία μας με την περιοχή, θα συνεχίσουμε 
με το πλοίο για το κοντινό Monterosso, το πιο ζωντανό από τα χωριά της 

περιοχής, το πιο δημοφιλές και με την πιο μεγάλη παραλία. Επιστροφή με το 
τοπικό τραίνο στην Λα Σπέτσια (έξοδα ατομικά) και επιστροφή το βράδυ στη 
Φλωρεντία. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Φλωρεντία - Πίζα - Λούκα - Φλωρεντία 
Πρωινή αναχώρηση για την Πίζα. Άφιξη, περιήγηση της πόλης και συνεχί-
ζουμε για την κουκλίστικη Λούκα, μια πανέμορφη πόλη με χαρακτηριστική 
ρυμοτομία, που περιβάλλεται από ισχυρά αμυντικά τείχη. Φθάνοντας, θα περ-
πατήσουμε στα γραφικά της σοκάκια με τα παλαιά αρχοντικά και την οβάλ 
πλατεία. Επιστροφή στη Φλωρεντία. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: Φλωρεντία - Ανκόνα/Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για την Ανκόνα, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις 
καμπίνες. Διανυκτέρευση εν πλω.

7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση, όπου φθάνουμε μετά από περίπου τρεις ώρες.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C. 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* sup., 4* 
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (6 πρωινά, 6 δείπνα)
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν βάσει προγράμματος
• Αρχηγός-συνοδός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Φόροι ξενοδοχείων, check points 20 €/άτομο • Τα εισιτήρια του 
Βαπορέτου (15 / άτομο) για την επίσκεψη στη Βενετία • Είσοδοι σε 
μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και λοιπά αξιοθέατα 
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή 
δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

8 ηµέρες

ΣΛΟΒΕΝΊΑ, ΚΡΟΑΤΊΑ, ΒΟΣΝΊΑ, ΜΑΎΡΟΒΟΎΝΊΟ/
ΜΟΝΤΕ ΝΕΓΚΡΟ, ΑΛΒΑΝΊΑ, 

ΒΕΝΕΤΊΑ-ΛΊΟΎΜΠΛΊΑΝΑ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ
ΛΊΜΝΕΣ ΠΛΊΤΒΊΤΣΕ-ΖΑΝΤΑΡ-ΤΡΟΓΚΊΡ-ΣΠΛΊΤ

ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΊΚ-ΜΠΟΎΝΤΒΑ-ΤΊΡΑΝΑ

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από την Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Βενετία
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για Μέστρε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και με ιδιωτικό βαπορέτο (έξοδα ατομικά) θα επισκεφθούμε την πόλη των 
Δόγηδων, για να δούμε την πλατεία και την εκκλησία του Αγίου Μάρκου, την 
περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών, τον Πύργο του Ρολογιού κ.ά. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Βενετία - Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) - Ζάγκρεμπ 
(Κροατία)
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, την πανέμορφη 
Λιουμπλιάνα, που είναι κτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού. Φθάνο-
ντας, θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα 
όμορφα κτίρια με τις χρωματιστές ξύλινες προσόψεις, μέχρι την τριπλή γέφυ-
ρα Tromostovje, για να αντικρίσουμε το φρούριο του Αγίου Γεωργίου και να 
καταλήξουμε στην πλατεία Πρέσερεν. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της 
Κροατίας, το Ζάγκρεμπ, όπου κατά την πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε 
την πλατεία του Αγίου Μάρκου με τον θυρεό της χώρας, το Δημαρχείο με την 
πέτρινη ασπίδα, τη λεωφόρο Κύριλλου και Μεθόδιου κ.ά. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ζάγκρεμπ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζαντάρ - Σίμπενικ 
Σήμερα αναχωρούμε για την περιοχή των Λιμνών Πλίτβιτσε. Εδώ θα έχου-
με χρόνο για να επισκεφθούμε ένα σημαντικό τμήμα του τεράστιου Εθνικού 
πάρκου, το οποίο διαρρέει ο ποταμός Σλούσνιτσα και στον οποίο οφείλεται 
ο σχηματισμός μικρών λιμνών, καταρρακτών και φραγμάτων - ένα θέαμα 
μοναδικό που θα απολαύσουμε για δύο περίπου ώρες. Εικόνες μαγικές, που 
θα «πάρουμε μαζί μας» στον δρόμο προς το πανέμορφο Ζαντάρ, το οποίο θα 
επισκεφθούμε λίγο αργότερα. Η περιπλάνησή μας στις όμορφες ακτές της 
Αδριατικής ολοκληρώνεται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Σίμπενικ (ή 
του Σπλιτ). Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Σίμπενικ - Τρογκίρ - Σπλιτ - Νέουμ (Βοσνία)
Πρωινή επίσκεψη στο Τρογκίρ, τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της UNESCO. Την αποκαλούν «μινιατούρα της Βενετίας» και διαθέτει 
πλούσια ιστορία, αφού ιδρύθηκε στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα από Έλληνες 
αποίκους, που την ονόμασαν Τραγούριον. Η σημερινή πόλη αποτελεί έναν 
μοναδικό συνδυασμό γοτθικών και αναγεννησιακών ρυθμών. Η διαδρομή 
κατά μήκος των δαντελωτών ακτών μας οδηγεί σε μία ακόμη σημαντική πόλη 
και μεγάλο λιμάνι, ο Σπλιτ. Εδώ θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και να 
γνωρίσουμε την πόλη, την οποία επέλεξε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλη-

τιανός για να κτίσει το παλάτι του σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου. Μία πόλη που 
συγκεντρώνει στοιχεία πολλών διαφορετικών πολιτισμών. Νωρίς το βράδυ θα 
φθάσουμε στην περιοχή Νέουμ της Βοσνίας. είπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Νέουμ - Ντουμπρόβνικ - Νέουμ
Πρωινή αναχώρηση για την Κροατία, όπου θα γνωρίσουμε τη μεσαιωνική 
πόλη του Ντουμπρόβνικ, περπατώντας στο εσωτερικό του κάστρου. Κτυπή-
θηκε ανηλεώς από Σέρβους και Μαυροβούνιους το 1991, σήμερα όμως 
δεν αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το σύμπλεγμα ρωμαϊκών, μεσαιωνικών και 
αναγεννησιακών στοιχείων ηλικίας 1300 ετών, είχε υποστεί ζημιές στο 68% 
των κτιρίων του. Το ιστορικό του τμήμα (προστατευόμενο από την UNESCO) 
είναι μια οχυρωμένη πόλη μήκους δυόμισι χιλιομέτρων. Πανύψηλα πέτρινα 
κτίρια με παράθυρα-πολεμίστρες, μικροσκοπικές «κρεμαστές» αυλές, εκκλη-
σιές, παλάτια και στη μέση η Placa-Stradun, ένας υπέροχος πλακόστρωτος 
πεζόδρομος, που οδηγεί από την Πύλη Pile, το σιντριβάνι Onofrio (ένα από 
τα διασημότερα ορόσημα της πόλης), την Εκκλησία του Σωτήρος και το φρα-
γκισκανικό μοναστήρι στη δυτική πλευρά, στην πλατεία Luza με την Στήλη του 
Ορλάνδου, τον Πύργο του Ρολογιού, την εκκλησία του προστάτη της πόλης 
Sveti Vlaho (Άγιος Βλάσιος) και το Παλάτι Sponza, στην άλλη άκρη, κοντά 
στην Πύλη Ploce. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες στην πόλη και προαιρετικά 
μίνι κρουαζιέρα στο πευκόφυτο νησί Λόκρουμ, που φιλοξενεί και τον Βοτανι-
κό κήπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Νέουμ - Κότορ - Μπούντβα (Μαυροβούνιο/Μόντε 
Νέγκρο) - Τίρανα (Αλβανία) 
Η διαδρομή μας μαγευτική και σήμερα, με δύο σημαντικούς σταθμούς, τον 
γραφικό κολπίσκο του Κότορ με την ομώνυμη κωμόπολη, μνημείο παγκόσμι-
ας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, με καθεδρικούς ναούς που χρο-
νολογούνται από τον 5ο αιώνα, ενώ κατά μήκος των ακτών του σχηματίζονται 
μοναδικά φιόρδ, αλλά και το τουριστικό θέρετρο της Μπούντβα, την αρχαία 
Βουθόη, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε 
χρόνο. Συνεχίζουμε για την περιοχή των Τιράνων. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Τίρανα - Αθήνα
Κατά τη σύντομη περιήγησή μας στην Αλβανική πρωτεύουσα θα δούμε την 
πλατεία Σκερντέμπεη, την παλιά Όπερα, το Κοινοβούλιο, τον Πύργο του ρο-
λογιού και την ορθόδοξη εκκλησία της Ανάστασης. Αναχώρηση για την Αθήνα 
μέσω του συνοριακού σταθμού της Κακαβιάς. Άφιξη το βράδυ.

Σημειώσεις: • Ενδέχεται σε κάποιες αναχωρήσεις το πρόγραμμα να 
πραγματοποιηθεί αντίστροφα και η διανυκτέρευση να γίνει στο Τρεμπίνιε 
αντί στο Νέουμ • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι 
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο 
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Τιρόλο
Άφιξη στην Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για την περιοχή του Τιρόλο. 
Διασχίζουμε τις εύφορες πεδιάδες της Αιμίλια Ρομάνια, προσπερνάμε την 
Μπολόνια και την Βερόνα και απολαμβάνουμε μία υπέροχη διαδρομή 
καθώς αρχίζει η ανάβαση προς το Τρέντο και το Μπολζάνο. Το βράδυ 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Ίννσμπρουκ. Δι-
ανυκτέρευση. 

3η μέρα: Ίννσμπρουκ - Μόναχο - Χαϊδελβέργη - Μανχάιμ 
Σύντομη περιήγηση στο Ίννσμπρουκ και αναχώρηση για Μονάχο και Χαϊ-
δελβέργη, όπου θα έχουμε μικρής διάρκειας στάσεις. Συνεχίζουμε για το 
Μανχάιμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
 
4η μέρα: Μανχάιμ - Βισμπάτεν - Παραρήνεια Διαδρομή - 
Sankt Goarshausen - Μανχάιμ
Πρωινή επίσκεψη στην διάσημη για τις θερμές πηγές της λουτρόπολη 
Βισμπάτεν. Οι πρωτεύουσες των δύο κρατιδίων - Έσσης με το Βισμπά-
ντεν και Ρηνανίας/Παλατινάτου με το Μάιντς - βρίσκονται στις δύο πλευ-
ρές του ποταμού Ρήνου και συνδέονται με γέφυρα. Λίγο αργότερα, μια 
μοναδική παραποτάμια διαδρομή κοντά στους αμπελώνες της Ρηνανίας 
και τα μεσαιωνικά κάστρα, μας οδηγεί στο όμορφο χωριουδάκι Sankt 
Goarshausen. Επιστροφή το απόγευμα στο Μανχάιμ και χρόνος ελεύθε-
ρος για βόλτα στην πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μανχάιμ - Φρανκφούρτη - Λειψία - Βερολίνο 
Διασχίζουμε σήμερα τα καταπράσινα τοπία της κεντρικής Γερμανίας με 
προορισμό την Φρανκφούρτη, το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της 

Γερμανίας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, καθώς είναι η έδρα 
του Γερμανικού Χρηματιστηρίου (Deutsche Börse AG), της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και πολλών τραπεζών, όπως της Ντόιτσε Μπανκ, 
της Ντρέσντνερ Μπανκ και της Κομέρτσμπανκ. Σύντομη περιήγηση στην 
πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας και συνεχίζουμε για να επισκε-
φθούμε τη Λειψία και να καταλήξουμε το βράδυ στο Βερολίνο. Τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βερολίνο, Ξενάγηση 
Πρωινή ξενάγηση στην γερμανική πρωτεύουσα, για να γνωρίσουμε την 
σύγχρονη και την παλιά ιστορία μιας πόλης-σύμβολο. Θα δούμε την 
Πύλη του Βρανδεμβούργου - έμβλημα της πόλης - τα τελευταία μέτρα 
του τείχους που διχοτομούσε μέχρι το 1989 το Βερολίνο, το ιστορικό 
σημείο ελέγχου Τσάρλι και πρώην έδρα της Γκεστάπο, το Δημαρχείο, την 
εκκλησία Νικολάι, το Κοινοβούλιο/Ράιχσταγκ με τον γυάλινο θόλο και την 
πασίγνωστη Κουρφίστερνταμ, τον δρόμο με τα καφέ και τα πολύ γνωστά 
πολυκαταστήματα. Η πανοραμική μας ξενάγηση κλείνει με το μοναδικό 
Μουσείο της Περγάμου με την έξοχη Βαβυλωνιακή πτέρυγα, την Πύλη 
της Ιστάρ και τους υπολοίπους Μεσοποταμιακούς θησαυρούς. Χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα στην περίφημη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν με τα 
εμπορικά κέντρα, αλλά και την Μπέρκερμαν Στράσσε, με τα πολυάριθμα 
μικρά μαγαζιά, καφέ και εστιατόρια, την περίφημη πλατεία Ποτσντάμερ και 
Σαβίγκνυ Πλατς. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Βερολίνο - Πότσδαμ - Βερολίνο
Σήμερα θα επισκεφθούμε την επίσημη πρωτεύουσα των αυτοκρατόρων 
της Γερμανίας, το Πότσδαμ. Εδώ, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το 
ανάκτορο του Κάιζερ Γουλιέλμου, το Σαν Σουσί και να περπατήσουμε 
στα γραφικά δρομάκια της πόλης με τα Ολλανδικά τετράγωνα και τα κοκ-
κινότουβλα μαγαζάκια. Επιστροφή στο Βερολίνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

11 ηµέρες

ΊΝΝΣΜΠΡΟΎΚ-ΜΟΝΑΧΟ-ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ-ΜΑΝΧΑΙΜ 
ΒΊΣΜΠΑΤΕΝ-ΠΑΡΑΡΗΝΕΊΑ ΔΊΑΔΡΟΜΗ

SANKT GOARSHAUSEN-ΦΡΑΝΚΦΟΎΡΤΗ-ΛΕΊΨΊΑ
ΒΕΡΟΛΊΝΟ-ΠΟΤΣΔΑΜ-ΔΡΕΣΔΗ-ΝΎΡΕΜΒΕΡΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ και 
ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες 
εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία εκτός της 2ης μέρας 
(8 πρωινά, 7 δείπνα)
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Φόροι ξενοδοχείων και check points € 30/άτομο 
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα 
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα 
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

8η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη - Νυρεμβέργη
Πρωινή αναχώρηση για την “Φλωρεντία της Γερμανίας”, τη Δρέσδη. Ο 

ποταμός Έλβας την χωρίζει σε δύο τμήματα, την παλαιά και την νέα πόλη. 

Αυτός ο διαχωρισμός έχει λιγότερη σημασία σήμερα, μετά τους βομ-

βαρδισμούς 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 το μεγα-

λειώδες αρχιτεκτονικό συγκρότημα Τσβίνγκερ (Zwinger), ένα πολυτελές 

μπαρόκ κτίριο, μέρος της πριγκηπικής κατοικίας του 17ου αιώνα. Ακο-

λουθεί επίσκεψη στην πλατεία Θεάτρου, με κτίριο της Όπερας και στην 

καθολική εκκλησία της Αυλής, ένα πραγματικό κόσμημα αρχιτεκτονικής. 

Συνεχίζουμε για τη Νυρεμβέργη, την πόλη όπου δικάστηκαν το 1945-

46 οι εγκληματίες Ναζί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και περίπα-

τος γνωριμίας με την πόλη. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Νυρεμβέργη - Βερόνα 
Πρωινή αναχώρηση για τη Βόρεια Ιταλία και την πόλη της Βερόνας, στην 
ευρύτερη περιοχή της οποίας θα διανυκτερεύσουμε. 

10η μέρα: Βερόνα - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Τακτοποίηση στο 
πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.

11 μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση, όπου φθάνουμε τρεις περίπου ώρες αργότερα.

Σημειώσεις: • Η διανυκτέρευση της 2ης μέρας ενδέχεται να γίνει 
στην περιοχή του Μπολζάνο ή του Τρέντο ή το πρόγραμμα να 
πραγματοποιηθεί αντίστροφα ή οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι 
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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7 ηµέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με σύγχρονα πούλμαν.
• Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* στην Ελλάδα.
• Διαμονή, 4 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* 
στην Κωνσταντινούπολη. 
• Δύο πρωινά στα ξενοδοχεία στην Ελλάδα. 
• Τέσσερα πρωινά και τέσσερα γεύματα η δείπνα σε επιλεγμένα 
εστιατόρια στην Κωνσταντινούπολη. • Ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα από διπλωματούχο ελληνόφωνο ξεναγό.

• Εισιτήρια F/B για τα Πριγκηπόνησα.
• Αρχηγός - συνοδός. • 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: Αθήνα - Ξάνθη
Αναχώρηση 07:30 από ΑΘΗΝΑ, με μικρές στάσεις στην περιοχή της 
ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑΡΙΣΑΣ, μέσω Εγνατίας οδού με την τελευταία μας 
στάση στην περιοχή της Μουσθένης, θα τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας στην ΞΑΝΘΗ, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ξάνθη – Κωνσταντινούπολη
Αναχώρηση για ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Η διαδρομή μας στο μεγαλύτερο 
μέρος της από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, αφήνοντας δεξιά την όμορφη πόλη της 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, μας οδηγεί στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου 
μετά τον απαραίτητο έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων (ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΗ ΙΣΧΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ 
ΤΥΠΟΥ) και τις σύντομες αγορές στα ελληνικά «DUTY FREE SHOPS» 
περνάμε τη γέφυρα του ΕΒΡΟΥγια να συνεχίσουμε 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: Κωνσταντινούπολη 
Άλλη μια ημέρα 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 τελειώνει 
με ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του Χριστιανισμού, την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. 
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: Κωνσταντινούπολη 
Γνωριμία – ξενάγηση με τα σπουδαιότερα αξιοθέατα της «ΠΟΛΗΣ». 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 χαρίσει μοναδικά τοπία. Γεύμα και ακολουθεί επίσκεψη 
στην περίφημη ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ) με τα 5000 μαγαζιά 
για ενδιαφέρουσες αγορές. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Κωνσταντινούπολη (Πριγκηπόνησα)
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι από όπου το πλοίο θα μας μεταφέρει 
στα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ. Πρώτα θα επισκεφθούμε τη νήσο ΧΑΛΚΗ με 
τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, για να ακολουθήσει η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ. Εδώ 
μπορούμε προαιρετικά να κάνουμε το γύρω του όμορφου νησιού πάνω 
σε παραδοσιακές άμαξες και να γευματίσουμε σε παραλιακό εστιατόριο. 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη πόλη, χρόνος ελεύθερος, 
διανυκτέρευση.

6η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Κομοτηνή
Με όμορφες εικόνες, με τις καλύτερες εντυπώσεις και πολλά σουβενίρ 
ξεκινάμε από τη γνωστή πλέον διαδρομή για τη ΡΑΙΔΕΣΤΟ και τα 
Ελληνοτουρκικά σύνορα. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο φθάνουμε 
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: Κομοτηνή - Αθήνα
Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ. 

Σημείωση: Eίναι δυνατόν οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα να γίνουν και 
στην πόλη της Καβάλας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΒΟΣΠΟΡΟΣ

ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με σύγχρονα πούλμαν.
• Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4* στην Ελλάδα.
• Διαμονή, τρείς διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* 
στην Κωνσταντινούπολη. • Δύο πρωινά στα ξενοδοχεία στην Ελλάδα. 
• Τρία πρωινά και τρία γεύματα η δείπνα σε επιλεγμένα εστιατόρια στην 
Κωνσταντινούπολη. • Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα από δι-
πλωματούχο ελληνόφωνο ξεναγό. • Εισιτήρια F/B για τα Πριγκηπόνησα.
• Αρχηγός - συνοδός. • Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φόρος 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

6 ηµέρες

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

2η μέρα: Ξάνθη - Κωνσταντινούπολη
Αναχώρηση για ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Η διαδρομή μας στο μεγαλύτερο 
μέρος της από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, αφήνοντας δεξιά την όμορφη πόλη της 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, μας οδηγεί στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου 
μετά τον απαραίτητο έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων (ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΗ ΙΣΧΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 
ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 15ετίας) και τις σύντομες αγορές στα 
ελληνικά «DUTY FREE SHOPS» περνάμε τη γέφυρα του ΕΒΡΟΥ και 
τον έλεγχο των τούρκικων συνόρων για να συνεχίσουμε 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: Κωνσταντινούπολη (Πριγκηπόνησα)
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι από όπου το πλοίο θα μας μεταφέρει 
στα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ. Πρώτα θα επισκεφθούμε τη νήσο ΧΑΛΚΗ με 
τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, για να ακολουθήσει η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ. Εδώ 
μπορούμε προαιρετικά να κάνουμε το γύρω του όμορφου νησιού πάνω 
σε παραδοσιακές άμαξες και να απολαύσουμε το καταπράσινο τοπίο με 
τις παραδοσιακές βίλλες. Γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στην πόλη. 
Το βράδυ ακολουθείστε προαιρετικά την πρότασή μας, για διασκέδαση σε 
νυκτερινό κέντρο με φαγητό, μουσική, ORIENTAL. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Κωνσταντινούπολη
Γνωριμία – ξενάγηση με τα σπουδαιότερα αξιοθέατα της «ΠΟΛΗΣ». 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 χαρίσει τοπία μοναδικά. Γεύμα και ακολουθεί επίσκεψη 
στην περίφημη ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ) με τα 5000 μαγαζιά 
για ενδιαφέρουσες αγορές. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Κομοτηνή 
Τελευταία ημέρα στην ΠΟΛΗ με ορισμένα ακόμη σημαντικά αξιοθέατα. 
Πρώτος σταθμός ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, για να ακολουθήσει 
ένα από τα σπουδαιότερα τζαμιά της πόλης, με έξι μιναρέδες, που δεν 
είναι άλλο από το «ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ» του ΣΟΥΛΤΑΝ ΑΧΜΕΤ και η ξενάγηση 
μας τελειώνει με ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του Χριστιανισμού, 
την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Αναχώρηση από τη γνωστή πλέον διαδρομή μέσω 
ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, φθάνουμε στα Ελληνοτουρκικά σύνορα των ΚΗΠΩΝ. Μετά 
τον απαραίτητο έλεγχο συνεχίζουμε μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ για την πόλη 
της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για διαν/ση. 

6η μέρα: Κομοτηνή - Αθήνα
Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ. 

Σημείωση: Eίναι δυνατόν οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα να γίνουν και 
στην πόλη της Καβάλας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΒΟΣΠΟΡΟΣ

ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή 
Αναχώρηση στις 07:30΄ από Αθήνα για Κομοτηνή, με ενδιάμεσες στά-
σεις. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυ-
κτέρευση.

2η μέρα: Κομοτηνή - Τσανάκαλε/Δαρδανέλια 
Πρωινή αναχώρηση τον συνοριακό σταθμό των Κήπων. Έλεγχος ταξιδι-
ωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε μέσω Κεσάνης (μικρή στάση) για να 
περάσουμε με F/B τα στενά των Δαρδανελίων και να καταλήξουμε στο 
Τσανάκαλε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η μέρα: Τσανάκαλε - Τροία - Πέργαμος - Σμύρνη
Σήμερα θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Τροίας. Η Τροία 
ή Ίλιον είναι μια μυθική πόλη, θέατρο του Τρωικού πολέμου, μέρος του 
οποίου περιγράφεται στην Ιλιάδα του Ομήρου. Στη συνέχεια, περνώντας 
από το Αϊβαλί, που αποτέλεσε σύμβολο της προσφυγιάς του 1922, θα 
κατευθυνθούμε στην Πέργαμο, όπου θα επισκεφθούμε την αρχαία πόλη, 
την διάσημη Κόκκινη Βασιλική (μία από της επτά αρχαιότερες εκκλησίες 
της Ανατολής) και το Ασκληπιείο (ένα από τα αρχαιότερα νοσοκομεία, 
αφιερωμένο στον θεό της υγείας). Η Πέργαμος ήταν μια δοξασμένη και 
πλούσια πόλη της επαρχίας Τευθρανίας της Μυσίας, στη Μικρά Ασία και 
πρωτεύουσα του ομώνυμου Βασιλείου. Αργά το απόγευμα καταλήγουμε 
στη Σμύρνη, μία πόλη στην οποία ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του 
παρελθόντος της είναι εμφανής ακόμα και σήμερα. Τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο, δείπνο, περίπατος γνωριμίας με την πόλη και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε 
Κατά τη διάρκεια της σύντομης πρωινής μας περιήγησης στην πόλη θα 
δούμε τις συνοικίες Κurtulus (συνοικία του παζαριού), Κonak (στα νότια 
της παραλίας, μετά την πλατεία του Ρολογιού), Ιsmet Κaptan (το σύγχρο-
νο κέντρο), Αlsanak (στο λιμάνι, ο πρώην Φραγκομαχαλάς), Κορδελιό 
και Καντιφέ Καλέ. Αμέσως μετά αναχωρούμε για να επισκεφθούμε τον 

αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου, η οποία υπήρξε για περισσότερα από 
1.000 χρόνια, μία από τις μεγαλουπόλεις του αρχαίου κόσμου και πρω-
τεύουσα του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Πρόκειται για τον πιο καλο-
διατηρημένο και πολυσύχναστο αρχαιολογικό χώρο της Τουρκίας. Συνε-
χίζοντας τη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε την Αφροδισιάδα, που ήταν 
φημισμένη για τα μάρμαρά της και τη σχολή γλυπτικής, όπου θα δούμε 
τον ναό της Αφροδίτης και το αρχαίο στάδιο. Άφιξη νωρίς το απόγευμα 
στο Παμούκαλε, το όνομα του οποίου σημαίνει «κάστρο από βαμβάκι». 
Στην περιοχή αυτή βρισκόταν η αρχαία Ιεράπολη. Άφιξη και περιήγηση 
της πόλης. Οι εντυπωσιακές λίμνες λευκού ασβεστίου που εφάπτονται 
στις πλαγιές των βουνών, υπήρξαν ανέκαθεν από τις πιο δημοφιλείς φω-
τογραφίες σε αναμνηστικές κάρτες της Τουρκίας. Τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Παμούκαλε - Καππαδοκία / Προκόπι ή Νεάπολη
Πρωινή αναχώρηση για την Καππαδοκία, όπου θα φθάσουμε νωρίς το 
βράδυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο Προκόπι (σημερινό Ουργκούπ), 
μια πόλη με έντονο άλλοτε το Ελληνικό στοιχείο. Δείπνο και πρώτη γνω-
ριμία με την πόλη που βρίσκεται στην καρδιά της Καππαδοκίας, στην 
ηφαιστειογενή αυτή περιοχή, όπου ο άνεμος και η διάβρωση εργάστηκαν 
επί αιώνες για να δημιουργήσουν τους κώνους, τα φαράγγια και τις κοιλά-
δες, που συνθέτουν αυτό το υπέροχο τοπίο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Καππαδοκία, Κοιλάδα Κοράματος / Ζέλβε, 
Ουτσχισάρ, Άβανος
Ξενάγηση-γνωριμία με την περιοχή της Κοιλάδας του Κοράματος 
(Göreme), που χάρη στην ομορφιά της και τους βυζαντινούς της θησαυ-
ρούς, είναι ένα από τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου - η συνάντηση 
της φωτιάς, του νερού και του αέρα. Το λεκανοπέδιο της Καππαδοκίας 
έχει σχηματιστεί από διάβρωση και ανήκει σε ένα αρχαίο οροπέδιο, το 
έδαφος του οποίου αποτελείται από πολύ μαλακό ηφαιστειακό υλικό, 
από τη συσσώρευση λάβας και λάσπης που κύλησαν από τα βουνά. 
Λόγω της διάβρωσης το έδαφος σχίστηκε, δίνοντας στο τοπίο μια όψη 
σεληνιακή και το οροπέδιο αλλοιώθηκε, παίρνοντας εκπληκτικά σχήματα. 
Συναντά κανείς λοιπόν στο βάθος της κοιλάδας, κώνους, κολόνες, πύρ-
γους, πυραμίδες ή βελόνες ύψους έως και 30 μέτρων. Υπάρχουν 360 
εκκλησίες λαξεμένες μέσα στο μαλακό ηφαιστειακό υλικό. Θα επισκε-
φθούμε το λαξευμένο μέσα στα βράχια χωριό Ζέλβε, τον οικισμό Ου-
τσχισάρ (Uçhisar) και την Άβανο, που είναι κτισμένη στις όχθες του Κιζίλ 
Ιρμάκ (Κόκκινος ποταμός, ο Άλυς των αρχαίων), περιοχή φημισμένη για 
τις βιοτεχνίες υφαντών και περίτεχνων κεραμικών. Επιστροφή στο Προκό-
πι για δείπνο και προαιρετική παρακολούθηση του χορού των περιστρε-
φόμενων Δερβίσηδων. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Καππαδοκία / Σινασός, Μαλακοπή, Κοιλάδα 
Περιστρέματος 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την Σινασό (Μουσταφά-πασά/
Mustafapaşa), μια από τις άλλοτε ακμάζουσες όμορφες ελληνικές κωμο-

12 ηµέρες

ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ/ΔΑΡΔΑΝΕΛΊΑ-ΤΡΟΊΑ-ΑΙΒΑΛΊ-ΠΕΡΓΑΜΟΣ 
ΣΜΎΡΝΗ-ΕΦΕΣΟΣ-ΑΦΡΟΔΊΣΊΑΣ-ΠΑΜΟΎΚΑΛΕ/ΊΕΡΑΠΟΛΗ 
ΠΡΟΚΟΠΊ-ΚΟΊΛΑΔΑ ΚΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΣΊΝΑΣΟΣ-ΜΑΛΑΚΟΠΗ 

ΚΟΊΛΑΔΑ ΠΕΡΊΣΤΡΕΜΑΤΟΣ-ΑΓΚΎΡΑ-ΚΏΝΣΤΑΝΤΊΝΟΎΠΟΛΗ 

ΣΜΥΡΝΗ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 



21

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εννέα (9) διανυκτερεύσεις στην Τουρκία σε ξενοδοχεία 4* και δύο 
(2) διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα σε ξενοδοχεία 3*
• Ημιδιατροφή στην Τουρκία, πρωινό στην Ελλάδα 
(11 πρωινά, 9 δείπνα)
• Εισιτήρια F/B για τα Δαρδανέλια
• Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Διπλωματούχος Ελληνόφωνος ξεναγός σε όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής στην Τουρκία
• Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. 
• Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 
• Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται 
ως προαιρετικό προτεινόμενο κλπ.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

πόλεις της περιοχής, όπου θα επισκεφθούμε τον καλοδιατηρημένο ναό 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, καθώς και τον ναό του Αγίου Βα-
σιλείου. Συνεχίζουμε για την περίφημη υπόγεια πολιτεία της Μαλακοπής. 
Λαξευμένη σε πορώδη πέτρα ηφαιστειακής προέλευσης, η οργάνωση 
της ζωής σε αυτήν την βάθους 55 μέτρων και έκτασης 4.500 τετραγω-
νικών μέτρων υπόγεια πολιτεία ήταν εκπληκτική. Θα θαυμάσουμε την 
καλοδιατηρημένη εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων με τον τρούλο που 
παραμένει σχεδόν άθικτος και θα συνεχίσουμε για την Καρβάλη, όπου 
θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου. Επόμενος σταθμός 
μας η Κοιλάδα του Περιστρέματος (Ihlara), με τις εκπληκτικά λαξευμένες 
εκκλησίες σε λάβα που έχει παγώσει. Θα θαυμάσουμε ένα ιδιόμορφο 
τοπίο στο οποίο υπάρχουν περίπου 100 λαξευμένες εκκλησίες, τέσσερις 
εκ των οποίων θα γνωρίσουμε. Οι κάθετοι βράχοι, κομμένοι σαν από 
μαχαίρι, εντυπωσιάζουν. Επιστροφή στο Προκόπι, δείπνο, διανυκτέρευση.

8η μέρα: Καππαδοκία - Άγκυρα
Πρωινή αναχώρηση για την Άγκυρα, μια πόλη με δύο όψεις - η μια σα-
φώς σύγχρονη, αποτέλεσμα της θέλησης ενός μόνο ανθρώπου, του Ατα-
τούρκ, για τη δημιουργία ενός σπουδαίου ασιατικού κέντρου, η άλλη πα-
λαιά, που μαρτυρά το παρελθόν της Τούρκικης πρωτεύουσας. Άφιξη και 
σύντομη περιήγηση στην πρωτεύουσα της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα επισκεφθούμε το μεγαλοπρεπές Μαυσωλείο του Ατατούρκ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Άγκυρα - Κωνσταντινούπολη 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την Κωνσταντινούπολη, όπου με ενδιάμε-
σες στάσεις, θα φθάσουμε νωρίς το βράδυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και πρώτη γνωριμία με την φωτισμένη Πόλη. Διανυκτέρευση.

10η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση
Πρώτος σταθμός της σημερινής ξενάγησής μας στα σημαντικότερα αξι-
οθέατα της Πόλης θα είναι σε ένα από τα σπουδαιότερα τζαμιά της, το 
περίφημο Μπλε Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ με τους έξι μιναρέδες. Συ-
νεχίζουμε με ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του Χριστιανισμού, την 
Αγία Σοφία. Ακολουθεί επίσκεψη στο Πατριαρχείο και στην Παναγία των 
Βλαχερνών. Αμέσως μετά, μια μικρής διάρκειας κρουαζιέρα στον Βό-

σπορο (προαιρετικά), θα μας χαρίσει μοναδικά τοπία. Γεύμα και στη συ-
νέχεια μας περιμένει η περίφημη Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί) με τα 
5000 μαγαζιά για ενδιαφέρουσες αγορές. Χρόνος ελεύθερος το βράδυ, 
για βόλτα στη μεγαλύτερη πλατεία της πόλης, την Taksim. Προαιρετι-
κή διασκέδαση σε νυκτερινό κέντρο με καλό φαγητό, μουσική και χορό 
oriental. Διανυκτέρευση. 

11η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Κομοτηνή 
Πρωινή επίσκεψη στην περίφημη Μονή της Χώρας και στην Μονή της 
Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί τους Τάφους των Πατριαρχών και 
το θαυματουργό της αγίασμα. Με όμορφες εικόνες, με τις καλύτερες 
εντυπώσεις και πολλά σουβενίρ, ξεκινάμε για τη Ραιδεστό και τα Ελλη-
νοτουρκικά σύνορα. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο, συνεχίζουμε για την 
Κομοτηνή. 

12η μέρα: Κομοτηνή - Αθήνα
Αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ. 

Σημειώσεις: 
• Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις, ξεναγήσεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι ή 
το πρόγραμμα σε κάποιες αναχωρήσεις να πραγματοποιηθεί αντίστροφα 
• Πιθανόν οι διανυκτερεύσεις εντός Ελλάδος να γίνουν στην Ξάνθη ή την 
Καβάλα και στην ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ στη ΝΕΑΠΟΛΗ η την ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ. 
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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11 ηµέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Οκτώ (8) διανυκτερεύσεις στην Τουρκία σε ξενοδοχεία 3* sup., 4* 
και δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα σε ξενοδοχεία 3* με πρωινό
• Ημιδιατροφή στην Τουρκία (8 πρωινά, 8 γεύματα ή δείπνα)
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα από ελληνόφωνο 
διπλωματούχο ξεναγό • Αρχηγός/συνοδός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. 
• Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή 
Αναχώρηση στις 07:00΄ από Αθήνα για Κομοτηνή. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Κομοτηνή - Κωνσταντινούπολη 
Πρωινή αναχώρηση για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων. Έλεγχος 
ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε μέσω Ραιδεστού για την 
Κωνσταντινούπολη. Άφιξη νωρίς το απόγευμα και τακτοποίηση σε 
επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*. Δείπνο και πρώτη γνωριμία με την φωτισμένη 
Πόλη. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Σαφράμπολη
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Σαφράμπολη, την πόλη του σαφράν. 
Καθ΄ οδόν θα δούμε τη γέφυρα του Ιουστινιανού στο Aντάπαζαρ και 
μέσω του μαγευτικού βουνού Mπόλου θα φθάσουμε στην Σαφράμπολη, 
όπου θα δούμε τον ναό του Αγίου Στεφάνου, σήμερα Ούλου τζαμί, στο 
Κιράνκιοϊ (Kiranköy) - το σαφραμπολίτικο προάστιο στο οποίο ζούσαν 
οι περισσότεροι Ρωμιοί της ορεινής πολιτείας. Ξενάγηση στην πόλη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Σαφράμπολη - Σαμψούντα
Πρωινή αναχώρηση για την Σαμψούντα. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, 
όπου μεταξύ άλλων δούμε την πλατεία του Ρολογιού και την συνοικία 
της Αγίας Τριάδας, όπου υπήρχαν 4 ελληνικά σχολεία - το Τσινέκειο 
Γυμνάσιο, το Αρρεναγωγείο, το Μικτό Νηπιαγωγείο και το Παρθεναγωγείο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σαμψούντα - Οινόη - Κοτύωρα - Κερασούντα - 
Τραπεζούντα 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για τον επόμενο σημαντικό σταθμό μας, την 
Τραπεζούντα. Στη διαδρομή μας θα σταματήσουμε στην Οινόη (Ünye) 
και στα Κοτύωρα (Ordu), όπου θα δούμε τον ναό της Υπαπαντής και το 
Πολυκάρπιο Παρθεναγωγείο, ενώ λίγο αργότερα θα βρεθούμε στην 
Κερασούντα (Φαρνακία), για να επισκεφθούμε τον Άγιο Νικόλαο, σήμερα 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Άφιξη στην Τραπεζούντα και επίσκεψη στον ναό 
της Αγίας Σοφίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Τραπεζούντα - Παναγία Σουμελά - Τραπεζούντα
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική Μονή της Παναγία Σουμελά, 
λαξεμένη σε μια σχισμή του βράχου, στη καρδιά των Ποντιακών Άλπεων. 
Επίσκεψη-προσκύνημα και επιστροφή στην Τραπεζούντα, με ενδιάμεση 
στάση στους πρόποδες του όρους Μελά. Συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με 
την πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τον Άγιο Ευγένιο, πολιούχο της 
πόλης, την Αγία Άννα, τη Χρυσοκέφαλο, το Φροντιστήριο, τα τείχη και τα 
θέρετρα Soğuksu. Θα θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά της πόλης, όπως 
αυτό του τραπεζίτη Θεοφύλακτου Κωστάκη και τις τράπεζες Καπαγιαννίδη 
και Φωστηρόπουλου. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Τραπεζούντα - Αμάσεια
Η σημερινή παραλιακή διαδρομή μας μέχρι τη Σαμψούντα με τους μικρούς 
ενδιάμεσους σταθμούς, θα μας δώσει τη δυνατότητα γνωριμίας με γραφικά 
χωριά και κωμοπόλεις. Συνεχίζουμε πλέον προς το εσωτερικό της Μικράς 
Ασίας για να φθάσουμε στην Αμάσεια, που κατά τα ελληνιστικά χρόνια ήταν 
η πρωτεύουσα των Μιθριδατών βασιλέων του Πόντου. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και περιήγηση στην πόλη με τα πολύ σπουδαία μνημεία και 
τους μνημειώδεις λαξευτούς βασιλικούς τάφους των Μιθριδατών. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Αμάσεια - Κωνσταντινούπολη 
Πρωινή αναχώρηση για την Κωνσταντινούπολη με ενδιάμεσες 
στάσεις. Άφιξη αργά το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση 
Πρωινή ξενάγηση της Πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε 
το Πατριαρχείο, όπου θα δούμε τον ναό του Αγίου Γεωργίου και την Κλειστή 
Πύλη, τον τόπο μαρτυρίου του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε .́, την Παναγία των 
Βλαχερνών, όπου εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ., 
την περίφημη Μονή της Χώρας με το λαμπρότερο σύνολο των περίφημων 
ψηφιδωτών που μας άφησε ο βυζαντινός πολιτισμός και τα οποία σώζονται 
στους έσω και έξω νάρθηκες, την Παναγία την Μπαλουκλιώτισσα (Μονή 
Ζωοδόχου Πηγής) με το θαυματουργό της αγίασμα και θα καταλήξουμε 
σε ένα από τα σπουδαιότερα τζαμιά της πόλης με τους έξι μιναρέδες, το 
περίφημο Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ, πιο γνωστό ως Μπλε Τζαμί. Η ξενάγησή 
μας συνεχίζεται σε ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του Χριστιανισμού 
και ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία όλων των εποχών, 
την Αγία Σοφία. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και χρόνος ελεύθερος στην 
μεγαλύτερη πλατεία της Πόλης, το Taksim. Για το βράδυ σας προτείνουμε 
διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο με καλό φαγητό, μουσική και χορό 
oriental (προαιρετικά). 

10η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Κομοτηνή 
Με όμορφες εικόνες, με τις καλύτερες εντυπώσεις και πολλά σουβενίρ, 
ξεκινάμε για τη Ραιδεστό και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Μετά τον 
απαραίτητο έλεγχο, συνεχίζουμε για την Κομοτηνή. 

11η μέρα: Κομοτηνή - Αθήνα
Αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ. 

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις, ξεναγήσεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι 
• Πιθανόν οι διανυκτερεύσεις εντός Ελλάδος να γίνουν στην Ξάνθη ή την 
Καβάλα • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΚΎΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΊΑ ΣΟΎΜΕΛΑ
ΚΏΝΣΤΑΝΤΊΝΟΎΠΟΛΗ-ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ-ΣΑΜΨΟΎΝΤΑ 

ΟΊΝΟΗ-ΚΟΤΎΏΡΑ-ΚΕΡΑΣΟΎΝΤΑ-ΤΡΑΠΕΖΟΎΝΤΑ 
ΠΑΝΑΓΊΑ ΣΟΎΜΕΛΑ-ΑΜΑΣΕΊΑ



23

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Δέκα διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (στη Σερβία 3*, 4*) 
• Ημιδιατροφή (10 πρωινά, 10 δείπνα) 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.

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

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

11 ηµέρες

1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:30΄ από Αθήνα για τον συνοριακό σταθμό των 
Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε για την 
περιοχή της Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Πρωινή αναχώρηση για το «Παρίσι της Ανατολής», την πανέμορφη 
Βουδαπέστη. Προσπερνώντας το Βελιγράδι - την πρωτεύουσα της Σερβίας 
- και το Νόβισαντ, καταλήγουμε αργά το απόγευμα στην πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα γνωριμίας με την πρωτεύουσα των Μαγυάρων. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουδαπέστη - Κρακοβία 
Σύντομη περιήγηση στο «Μαργαριτάρι του Δούναβη» και συνεχίζουμε για 
την ίσως πιο όμορφη πόλη της Πολωνίας, την Κρακοβία. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος στην πολιτιστική πρωτεύουσα 
της Ευρώπης του 2000, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα 
Η πρωινή πανοραμική μας ξενάγηση στο «στολίδι της Πολωνίας» ξεκινά 
από την πανέμορφη μεσαιωνική πλατεία με την παλιά υφασματαγορά 
Σουκεννίτσε, που σήμερα φιλοξενεί τουριστικά καταστήματα στη στοά 
του ισογείου, το μνημείο του ποιητή Άνταμ Μιτσκιέβιτς με τις τέσσερις 
αλληγορικές μορφές στη βάση του (που συμβολίζουν την πατρίδα, την 
επιστήμη, την αξία και την ποίηση) και την γοτθική εκκλησία της Παναγίας 
με τον φύλακα-τρομπετίστα στην κορυφή του καμπαναριού. Συνεχίζουμε 
με το ιστορικό πανεπιστήμιο των Γιαγκελόνων και καταλήγουμε στο 
μεσαιωνικό κάστρο που βρίσκεται στον λόφο Βάβελ, πάνω από τον 
ποταμό Βιστούλα, με τον Βασιλικό Πύργο και την γοτθική μητρόπολη, 
όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός των Πολωνών βασιλιάδων. 
Χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη και αναχώρηση για τα Αλατωρυχεία 
Βιελίτσκα, από τα πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου. Η διαδρομή 
μας μέσα στα αλατωρυχεία - στα τρία από τα εννέα επίπεδα που είναι 
επισκέψιμα - περιλαμβάνει πανέμορφα σπήλαια, διαδρόμους σε βάθος 
64-135 μέτρων, δαιδαλώδεις στοές, σήραγγες, αγάλματα από αλάτι, 
παρεκκλήσια, ακόμα και έναν Καθεδρικό ναό! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Τσεστοχόβα - Βαρσοβία 
Σήμερα θα επισκεφθούμε ένα από τα μεγαλύτερα ναζιστικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, το Άουσβιτς, όπου βρήκαν τον θάνατο πάνω από δύο 
εκατομμύρια άνθρωποι κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. 
Από τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πέρασαν τις πύλες του, μόλις 
60-70 χιλιάδες κατάφεραν να επιζήσουν και να ελευθερωθούν. Το 
Άουσβιτς περιελάμβανε πολλές μονάδες, η μεγαλύτερη των οποίων 
ήταν το Μπιρκενάου. Συνεχίζουμε για την ιερή πόλη Τσεστοχόβα, 
την «θρησκευτική πρωτεύουσα της χώρας», όπως επονομάζεται, με 
εκατομμύρια πιστών να συρρέουν από όλα τα μέρη της γης για να 
προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα της Μαύρης Παναγίας στο 
μοναστήρι Γιάσνα Γκόρα. Η αγιογραφία αυτή χρονολογείται από τον 14ο 

αιώνα, όμως ο θρύλος λέει την έφτιαξε ο Ευαγγελιστής Λουκάς από ένα 
κομμάτι ξύλο από το τραπέζι της Παναγίας στη Ναζαρέτ. Μετά την επίσκεψή 
μας αναχωρούμε για τη Βαρσοβία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βαρσοβία, Ξενάγηση 
Ξεκινάμε σήμερα την πανοραμική μας ξενάγηση από την παλιά πόλη, που 
μετά την ολοσχερή καταστροφή της κατά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, 800 
κτίρια ανοικοδομήθηκαν με πιστή λεπτομερειακή αντιγραφή από ιστορικά 
ντοκουμέντα, σκίτσα, πίνακες και φωτογραφίες. Θα δούμε μεταξύ άλλων 
το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου με την κολώνα του Σιγισμούνδου, 
την πλατεία της Νίκης, το άγαλμα της Σειρήνας-σύμβολο της πόλης και το 
πανέμορφο πάρκο Λαζιένκι με το υπέροχο Παλάτι στο Νερό και το άγαλμα 
του Σοπέν στο εσωτερικό του. Τέλος, θα επισκεφθούμε το Μνημείο της 
Εξέγερσης στο γκέτο της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
7η μέρα: Βαρσοβία - Βρότσλαβ 
Πρωινή αναχώρηση για το Βρότσλαβ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και γνωριμία με τη «Βενετία του Βορρά», μία πόλη με γέφυρες και 
εντυπωσιακά κτίρια κατά μήκος του ποταμού Όντερ. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
8η μέρα: Βρότσλαβ - Μπρατισλάβα 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, τη 
Μπρατισλάβα. Άφιξη στο ξενοδοχείο και χρόνος για περίπατο γνωριμίας 
με την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της κεντρικής Ευρώπης, κτισμένη στις 
όχθες του Δούναβη και πολύ κοντά στα σύνορα της Αυστρίας. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Μπρατισλάβα - Βελιγράδι
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι. Άφιξη 
αργά το απόγευμα και σύντομη περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατά 
του, όπως το Κάλεμεγκνταν, οχυρό και πάρκο που βρίσκεται στην περιοχή 
Stari Grad κοντά στο κέντρο της πόλης και την πλατεία Δημοκρατίας, 
μια από της πλατείες του κέντρου στην οποία βρίσκονται κάποια από 
τα διασημότερα κτίρια, όπως το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό θέατρο και 
το άγαλμα του Πρίγκιπα Μιχαήλ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
Ολοκληρώνουμε την γνωριμία μας με την πόλη και αναχωρούμε για τα 
Σκόπια, όπου μετά τις αναγκαίες διατυπώσεις των συνοριακών σταθμών, 
θα φθάσουμε νωρίς το βράδυ. Δείπνο και χρόνος ελεύθερος για βόλτα. 
Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος 
ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις. Άφιξη το βράδυ. 

Σημειώσεις: • Ενδέχεται σε κάποιες αναχωρήσεις η διανυκτέρευση να 
γίνει στο Παρασίν ή το Κρούσεβατς αντί στη Νις • Οι ανωτέρω εκδρομές, 
επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας..

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ-ΚΡΑΚΟΒΊΑ-ΑΛΑΤΏΡΎΧΕΊΑ ΒΊΕΛΊΤΣΚΑ 

ΑΟΎΣΒΊΤΣ-ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ-ΒΑΡΣΟΒΊΑ-ΒΡΟΤΣΛΑΒ 
ΜΠΡΑΤΊΣΛΑΒΑ-ΒΕΛΊΓΡΑΔΊ-ΣΚΟΠΊΑ
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7 ηµέρες

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΟΦΊΑ - ΒΕΛΊΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ - ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΊ 

ΣΊΝΑΙΑ-ΠΑΛΑΤΊ ΠΕΛΕΣ-ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΡΑΝ (ΠΎΡΓΟΣ 
ΔΡΑΚΟΎΛΑ)-ΜΠΡΑΣΟΒ-ΚΏΣΤΑΝΤΖΑ-ΒΑΡΝΑ 

ΦΊΛΊΠΠΟΎΠΟΛΗ-ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΊ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
• Φόροι ξενοδοχείων και check point 
• Ημιδιατροφή (6 πρωινά και 6 δείπνα) 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με σύγχρονο πούλμαν, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα 
• Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

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

2η μέρα: Σόφια - Βελίκο Τάρνοβο - Βουκουρέστι
Σύντομη περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας και αναχώρηση για 
Βουκουρέστι. Σημαντικός σταθμός στη διαδρομή μας το Βελίκο Τάρνοβο, 
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 
Τάρνοβο και μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται από πολλούς η ονομασία 
αυτή. Με ενδιάμεση στάση θα φθάσουμε το βράδυ στην πρωτεύουσα της 
Ρουμανίας, το πανέμορφο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Βουκουρέστι, 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 Θριάμβου (εμπνευσμένη από την αντίστοιχη στο Παρίσι), 
το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία του Ευαγγελισμού, 
τον Πύργο της Φωτιάς/Μουσείο του Πυροσβέστη και την Στρατιωτική 
Ακαδημία. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βουκουρέστι - Εκδρομή στα Καρπάθια: Σινάια, 
Παλάτι Πέλες, Κάστρο Μπραν (Πύργος Δράκουλα), 
Μπρασόβ - Βουκουρέστι
Πρωινή αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Πρώτος μας σταθμός η 
μεσαιωνική ορεινή πόλη-θέρετρο Σινάια, το «μαργαριτάρι των Καρπαθίων», 
όπως επονομάζεται, χάρη στην πανέμορφη τοποθεσία της και την πλούσια 
ιστορία της. Επίσκεψη στο ορθόδοξο Μοναστήρι που έκτισε το 1695 ο 
Μιχαήλ Καντακουζηνός όταν γύρισε από το Σινά και από το οποίο πήρε 
το όνομά της η πόλη. Συνεχίζουμε για το περίφημο παλάτι Πέλες, θερινή 
κατοικία 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. Μετά την επίσκεψή μας 
αναχωρούμε για το Μπρασόβ, μια πόλη μεσαιωνική και συνάμα δυναμική, 
με τα Καρπάθια Όρη να την περιβάλουν. Άφιξη και σύντομη ξενάγηση, 
όπου θα δούμε την παλιά πόλη και την γοτθικού ρυθμού Μαύρη Εκκλησία. 
Επιστροφή το βράδυ στο Βουκουρέστι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βουκουρέστι - Κωστάντζα - Βάρνα
Πρωινή αναχώρηση για τα όμορφα τοπία στις ακτές της Μαύρης θάλασσας. 
Σύντομη περιήγηση στην πόλη της Κωστάντζας με το μεγάλο λιμάνι. 
Η διαδρομή μας συνεχίζεται νότια, κατά μήκος των ακτών της Μαύρης 
Θάλασσας, για να καταλήξουμε νωρίς το απόγευμα στην Βάρνα, όπου κατά 
τη σύντομη περιήγησή μας θα δούμε την πλατεία της 9ης Σεπτεμβρίου, το 
Εθνικό Θέατρο, την Όπερα, την Εκκλησία της Αποκαθήλωσης κ.ά. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βάρνα - Φιλιππούπολη - Μπόροβετς
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την ιστορική Φιλιππούπολη, τη δεύτερη σε 
μέγεθος πόλη της Βουλγαρίας, που βρίσκεται στην καρδιά της χώρας, στις 
γραφικές πλαγιές του Αίνου και του βουνού Σρέντνα. Κατά την περιήγησή 
μας θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, θα δούμε τους μιναρέδες 
Ντζουμάγια και Ιμαρέτ, το σπίτι-μουσείο του Κουγιουμτζόγλου, το αρχαίο 
Ρωμαϊκό αμφιθέατρο κ.ά. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το γνωστό 
χειμερινό θέρετρο Μπόροβετς. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μπόροβετς - Σαντάνσκι - Αθήνα
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 Σαντάνσκι (1872-1915). 
Χαρακτηριστικό της είναι το πανύψηλο δέντρο 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.

Σημειώσεις: • Σε ορισμένες αναχωρήσεις ενδέχεται η διανυκτέρευση της 
6ης μέρας να γίνει στο Μπάνσκο ή στο Σαντάνσκι και όχι στο Μπόροβετς 
• Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες 
εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C. 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*sup., 4*
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία, εκτός της 2ης μέρας 
(7 πρωινά, 6 δείπνα)
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
με σύγχρονο πολυτελές πούλμαν • Τοπικός ξεναγός στη Βαρκελώνη 
• Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα 
• Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα 
• Φόροι ξενοδοχείων και check points: € 30/άτομο 
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

10 ηµέρες

ΜΟΝΑΚΟ-ΝΊΚΑΊΑ-ΜΑΣΣΑΛΊΑ-ΑΊΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ 
ΤΖΊΡΟΝΑ-ΑΒΊΝΊΟΝ

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 
ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-(ΑΝΔΟΡΑ) 

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα με ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση 
στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για την Ανκόνα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Πάρμα ή Πιατσέντσα 
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για Βόρεια Ιταλία, με μικρές ενδιάμεσες 
στάσεις. Άφιξη το βράδυ στην περιοχή της Πάρμας ή της Πιατσέντσα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Πάρμα - Μονακό - Νίκαια - Μασσαλία
Πρωινή αναχώρηση για το πριγκιπάτο του Μονακό με τα περίφημα 
ανάκτορα και το Ωκεανογραφικό μουσείο. Ακολουθεί η τέταρτη σε 
πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, η Νίκαια, ένα από τα πασίγνωστα θέρετρα 
παγκοσμίως, κτισμένη σε μια θαυμάσια τοποθεσία κατά μήκος της κομψής 
καμπύλης του κόλπου Ανζ. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε τους κήπους 
του Αλβέρτου Ά , το Ηρώο, την παλιά πόλη, την πλατεία Μασενά και την 
παραλιακή λεωφόρο. Συνεχίζουμε για τη Μασσαλία, το μεγαλύτερο λιμάνι 
της νότιας Γαλλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μασσαλία - Αιξ Aν Προβάνς - Βαρκελώνη 
Σύντομη περιήγηση στην πρωτεύουσα της Προβηγκίας με τα δίδυμα 
κάστρα-φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου και τη Νοτρ 
Νταμ ντε λα Γκαρντ, που στεγάζεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης με 
θέα το Σατό Ντ’ Ιφ όπου φυλακίστηκε ο Κόμης Μόντεκρίστο, σύμφωνα με 
το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Στη συνέχεια αναχωρούμε για 
την Αιξ αν Προβάνς, την ομορφότερη πόλη της Προβηγκίας και μία από 
τις ωραιότερες της Γαλλίας, όπου θα δούμε έναν από τους παλαιότερους 
Καθεδρικούς ναούς, την πλατεία Δημαρχείου και την Κουρ Μιραμπό με τα 
πανύψηλα πλατάνια. Συνεχίζουμε για Βαρκελώνη. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βαρκελώνη, Ξενάγηση 
Πρωινή ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα γνωρίσουμε την Γοτθική Συνοικία (Barrio Gotico), όπου δεσπόζει 
ο Καθεδρικός ναός, την περίφημη εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια (Sagrada 
Familia), έργο του γνωστού Καταλανού αρχιτέκτονα Γκαουντί, το Ισπανικό 
Χωριό, μία μικρογραφία χαρακτηριστικής Ισπανικής αρχιτεκτονικής, το 
Λιμάνι, τη λεωφόρο του Κολόμβου, την Ράμπλα, τον λόφο Μοντζουίκ και 
το Ολυμπιακό Χωριό, όπου έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1992. Στον 
ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί μπορείτε να απολαύσετε πανοραμικά 

την πόλη από τον λόφο Ντιμπιντάμπο ή να επισκεφθείτε το πάρκο Γκουέλ, 
έργο και αυτό του Γκαουντί. Δείπνο και προαιρετική διασκέδαση σε κέντρο 
με μουσική και χορούς Φλαμένκο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βαρκελώνη, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική 
εκδρομή στην Ανδόρα) 
Ημέρα ελεύθερη για περιπάτους και επισκέψεις, όπως στη La Rambla, τον 
δρόμο που χωρίζεται πρακτικά σε πέντε τμήματα, κάθε ένα από τα οποία 
αντιπροσωπεύει και ένα διαφορετικό κομμάτι της πόλης. Μπορείτε επίσης 
να επισκεφθείτε το Μουσείο Πικάσο. Η ιδιοφυία του καλλιτέχνη τονίζεται σε 
αυτό το μουσείο, το οποίο παρουσιάζει περίπου 3500 έργα του και πρέπει 
να τα δει κανείς προκειμένου να κατανοήσει την μετέπειτα εξέλιξή του. 
Εναλλακτικά, σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στο ανεξάρτητο 
κρατίδιο της Ανδόρας. Αυτόνομη δημοκρατία, βρίσκεται στα γαλλο-
ισπανικά σύνορα στα ανατολικά Πυρηναία. Είναι μια δασώδης κοιλάδα 
που διαρρέεται από τον ποταμό Βαλίρα. Οι περίπου 20.000 κάτοικοί της 
κατανέμονται σε 6 κοινότητες. Πρωτεύουσά της είναι η Ανδόρα λα Βιέχα 
και η έκτασή της είναι 452 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μέσω μιας ωραιότατης 
διαδρομής και διασχίζοντας τμήμα των Πυρηναίων, θα φθάσουμε στην 
Πόλη της Ανδόρας. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και γνωριμία με 
την πάντα ενδιαφέρουσα αγορά του κρατιδίου. Επιστροφή το βράδυ στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Βαρκελώνη - Τζιρόνα - Αβινιόν - Μασσαλία
Πρωινή αναχώρηση για Τζιρόνα, όπου θα δούμε μεταξύ άλλων τον 
Καθεδρικό ναό και την Εβραϊκή περιοχή. Επόμενος σταθμός μας η παπική 
έδρα του μεσαίωνα Αβινιόν και συνεχίζουμε για τη Μασσαλία. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Μασσαλία - Πάρμα ή Μπολόνια
Πολύ νωρίς το πρωί αναχωρούμε για να διασχίσουμε τις όμορφες ακτές 
της νότιας Γαλλίας για να φθάσουμε το βράδυ στην περιοχή της Πάρμα ή 
της Μπολόνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Πάρμα ή Μπολόνια - Ανκόνα/Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για την Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για 
Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.

10η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
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6 ηµέρες

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΚΑΡΠΑΘΙΑ 

ΣΟΦΊΑ-ΣΊΝΑΊΑ-ΠΑΛΑΤΊ ΠΕΛΕΣ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΊ 
ΚΑΤΑΚΟΎΖΗΝΟΎ-ΦΡΟΎΡΊΟ ΜΠΡΑΝ-ΜΠΡΑΣΟΒ 
ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΊ-ΒΕΛΊΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΊ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*.
• Ημιδιατροφή (5 πρωϊνά & 5 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 ή δείπνα.
• Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Αναχώρηση 06:30 για ΣΟΦΙΑ μέσω ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, με ενδιάμεσες 
στάσεις. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Σόφια – Σινάια 
Σύντομη περιήγηση στη Βουλγαρική πρωτεύουσα και αναχώρηση για τη 
γραφική περιοχή των Καρπαθίων και την πόλη ΣΙΝΑΙΑ. Με ενδιάμεσες 
στάσεις θα τακτοποιηθούμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας για δείπνο, και 
διανυκτέρευση.

3η μέρα: Καρπάθια - Βουκουρέστι 
Πρωινό, επίσκεψη στο παλάτι ΠΕΛΕΣ, τη θερινή κατοικία του βασιλιά 
ΚΑΡΟΛΟΥ και το Ορθόδοξο Μοναστήρι του ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ. Λίγο 
αργότερα θα φθάσουμε στο φρούριο ΜΠΡΑΝ (ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ ) 
και θα ολοκληρώσουμε με την μεσαιωνική πόλη ΜΠΡΑΣΩΒ (18ου αιώνα) 
με την Μαύρη εκκλησία. Το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο 
μας στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ για δείπνο και διαν/ση. 

4η μέρα: Βουκουρέστι (Ξενάγηση) 
Πρωινό και ξεκινάμε την πανοραμική μας ξενάγηση, όπου μεταξύ άλλων 
θα δούμε το παλάτι της Άνοιξης, που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου, 
το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του και η περιήγηση 
μας συνεχίζεται για να θαυμάσουμε το παλάτι της βουλής, χτισμένο 
από τον Τσαουσέσκου, δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο στον κόσμο 
μετά το Πεντάγωνο, το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο Μέγαρο μουσικής 
της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του 
θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισιού, το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το Μουσείο 
του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Ακολουθεί χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους στην Παλιά πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βουκουρέστι - Βέλικο Τάρνοβο - Σόφια
Πρωινό και αναχώρηση για Σόφια. Σημαντικός σταθμός στη διαδρομή 
μας, το VELIKO TARNOVO, μια πόλη χτισμένη στις όχθες του ποταμού 
Γιάντρα, γνωστή ως η παλαιά πρωτεύουσα της δεύτερης βουλγάρικης 
αυτοκρατορίας και συχνά αναφέρεται ως «η πόλη των τσάρων». Μέχρι το 

1965 το όνομα της πόλης ήταν Τάρνοβο και μέχρι σήμερα συνεχίζεται να 
χρησιμοποιείται η ονομασία αυτή. Με ενδιάμεση στάση, θα τακτοποιηθούμε 
το βράδυ στο ξενοδοχείο μας, όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: Σόφια – Σαντάνσκι - Αθήνα
Πρωϊνό και αναχώρηση για την όμορφη λουτρόπολη του ΣΑΝΤΑΝΣΚΙΙ, με 
το εντυπωσιακό δέντρο στην κεντρική πλατεία 500 ετών, δίπλα στο αρχαίο 
μαρμάρινο σιντριβάνι. Στάση και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες 
στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη το βράδυ. 

Σημείωση: Τη χειμερινή περίοδο η διανυκτέρευση της 2ης ημέρας 
μπορεί να μεταφερθεί στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
( 3* - 4* στη ΣΕΡΒΙΑ).
• Ημιδιατροφή (5 πρωινά, 1 γεύμα και 4 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 ή δείπνα.
• Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

6 ηµέρες

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
(ΒΙΕΝΝΗ) 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

1η μέρα: Αθήνα – Νις 
Aναχώρηση στις 06:30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ. Hμίωρη στάση στην περιοχή 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 - Βουδαπέστη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Προσπερνώντας την 
πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ και το ΝΟΒΙΣΑΝΤ φθάνουμε στα 
σύνορα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και την πόλη του ΣΕΓΚΕΤ. Το απόγευμα το << 
ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ >> η πανέμορφη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ μας καλωσορίζει 
και μας προσκαλεί να την γνωρίσουμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και προαιρετικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα με καραβάκι στο ΔΟΥΝΑΒΗ, 
‘απολαμβάνοντας’ έτσι τη νυκτερινή όψη της πόλης, διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση) 
Πρωινό και ξενάγησή μας 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 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 Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά, διασκέδαση σε 
παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και κρασί. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βουδαπέστη - (Βιέννη) 
Μετά το πρωινό μπορείτε να αφιερώσετε την ημέρα σας στην πόλη, για 
περιπάτους, επισκέψεις, η εναλλακτικά να ακολουθήσετε την πρόταση μας 
για προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη ΒΙΕΝΝΗ. Πολύ νωρίς φθάνουμε 
στην πόλη του ΣΤΡΑΟΥΣ και θα έχουμε την ευκαιρία στην πανοραμική 
μας περιήγηση 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 
ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ 
με το ομώνυμο άγαλμα και ο γοτθικού ρυθμού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στη Βουδαπέστη για δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βιέννη – Νις 
Mετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω της γνωστής διαδρομής, για την 
πρωτεύουσα της Σερβίας το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, όπου θα έχουμε σύντομη στάση 
- επίσκεψη, με ενδιάμεσες στάσεις, τελικός προορισμός η περιοχή της ΝΙΣ, 
για δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: Νις – Αθήνα
Πρωινό και αφήνουμε τη ΣΕΡΒΙΑ με προορισμό τον συνοριακό σταθμό των 
ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας 
για την ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

Σημείωση: Ειναι δυνατόν οι διαν/σεις του Νις να γίνουν και στο Παρασίν ή 
το Κρούσεβατς.
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7 ηµέρες
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ–ΒΙΕΝΝΗ
ΝΊΣ-ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ-ΑΓΊΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΒΊΣΣΕΓΚΡΑΝΤ 
ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ-ΣΤΟΎΡΟΒΟ-ΜΠΡΑΤΊΣΛΑΒΑ-ΒΊΕΝΝΗ 

ΒΕΛΊΓΡΑΔΊ

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.
• Αρχηγός - συνοδός.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α.

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

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: Αθήνα - Νις 
Aναχώρηση στις 06:30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή της Λαμίας 
και της ΛΑΡΙΣΑΣ, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. 
Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την 
ΣΕΡΒΙΑ και την περιοχή ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: Νις – Βελιγράδι - Βουδαπέστη
Πρωινό και 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 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

3η μέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση)
Μετά το πρωινό περιήγηση - ξενάγηση στο «Μαργαριτάρι του Δούναβη». 
Θα αρχίσουμε 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 συνέχεια μια από τις πιο 
αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, την γέφυρα των Αλυσίδων και να 
βρεθούμε στη ΒΟΥΔΑ για να επισκεφθούμε 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, ο λόφος του ΓΚΕΛΛΕΡΤ. Γεύμα και στον ελεύθερο 
χρόνο που θα ακολουθήσει, μπορείτε να περπατήσετε στον εμπορικό 
δρόμο VACΙ η προαιρετικά μια ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ με τουριστικό καραβάκι 
στο Δούναβη, Για το βράδυ προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση σε 
παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγάνικα βιολιά. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βουδαπέστη – Παραδουνάβια Χωριά - 
Μπρατισλάβα
Πρωινό και αναχώρηση για την καμπή του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το 
χωριό των καλλιτεχνών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, με τα γραφικά σοκάκια και τα 
όμορφα τουριστικά καταστήματα, για να ακολουθήσει το ΒΙΣΣΕΓΚΡΑΝΤ, με 
το άλλοτε λαμπρό και φημισμένο Βασιλικό ανάκτορο, που σώζονται μόνο 
λίγα ερείπια, ενώ η αναγεννησιακού ρυθμού, 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 ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ. 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 πρωτεύουσα 
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 πυκνοκατοικημένη 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 ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση. 

5η μέρα: Μπρατισλάβα / Εκδρομή στη Βιέννη 
Πρωινό και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στην πρωτεύουσα της 
Αυστρίας τη ΒΙΕΝΝΗ. Πολύ νωρίς, σε μόλις μια ώρα θα φθάσουμε στην 
πόλη του ΣΤΡΑΟΥΣ και θα έχουμε την ευκαιρία στην περιήγηση μας, να 
δούμε τα κτίρια του Δακτυλίου (RING), την κρατική 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, ο 
γοτθικού ρυθμού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, για να 
καταλήξουμε στο σπουδαιότερο παλάτι της ΒΙΕΝΝΗΣ, το ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ, 
εσωτερική επίσκεψη των σαράντα σπουδαιότερων διαμερισμάτων. 
Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και επιστροφή νωρίς το βράδυ στη 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ για δείπνο, και διανυκτέρευση.

6η μέρα: Μπρατισλάβα – 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 – Αθήνα
Μετά το πρωινό αφήνουμε τη ΣΕΡΒΙΑ με προορισμό τον συνοριακό σταθμό 
των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι 
μας για την ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

Σημείωση: Ειναι δυνατόν οι διαν/σεις του Νις να γίνουν και στο Παρασίν ή 
το Κρούσεβατς.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*SUP- 4*.
• Ημιδιατροφή (7 πρωινά, 7 δείπνα )
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Αρχηγός – συνοδός. 
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, πάρκα, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
• Check point και φόροι ξενοδοχείων (20 € ανά άτομο). 
• Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

8 ηµέρες
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

1η μέρα: Αθήνα - Νις 
Αναχώρηση το πρωί από Αθήνα για την περιοχή ΝΙΣ της Σερβίας, με ενδιάμεσες 
στάσεις στη διαδρομή και τους συνοριακούς σταθμούς για τον απαραίτητο 
έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων. 

2η μέρα: Nις - Ζάγκρεμπ
Πρωινή αναχώρηση για ΖΑΓΚΕΜΠ. Σημαντικός σταθμός στη διαδρομή μας 
η πρωτεύουσα της Σερβίας το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, όπου θα έχουμε σύντομη στάση 
γνωριμίας. Το βράδυ καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, χρόνος 
ελεύθερος, διαν/ση. 

3η μέρα: Ζάγκρεμπ / Εκδρομή στα σπήλαια Ποστόινα & 
τη Λουμπιάνα
Σύντομη περιήγηση - γνωριμία στην πρωτεύουσα της ΚΡΟΑΤΙΑΣ, για να δούμε 
μεταξύ άλλων την πλατεία του Αγίου Μάρκου με το θυρεό της χώρας, το 
Δημαρχείο με την πέτρινη ασπίδα και τη λεωφόρο του Κύριλλου και Μεθόδιου. 
Αμέσως μετά αναχώρηση για την όμορφη χώρα της Σλοβενίας. Ξεκινάμε τη 
γνωριμία από την περιοχή Ποστόινα και το ομώνυμο σύστημα σπηλαίων που 
θα επισκεφθούμε που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης με μήκος, 
άνω των είκοσι χιλιομέτρων και η ανακάλυψή τους τον 17ο αιώνα αποτέλεσε 
σημαντικό γεγονός για την επιστήμη της σπηλαιολογίας. Χαρακτηριστικό το 
τραίνο το οποίο διασχίζει μεγάλο μέρος του σπηλαίου και λειτούργησε για 
πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα. Κατά την διάρκεια της διαδρομής 
μπορούμε να θαυμάσουμε τις αίθουσες με σταλακτίτες και σταλαγμίτες 
διαφόρων σχημάτων μεγεθών και αποχρώσεων. Λίγο αργότερα θα βρεθούμε 
στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας, τη ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ. Περιήγηση - γνωριμία με 
την πόλη που πήρε το όνομα της από τον ποταμό ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΙΤΣΑ με τις 
περίτεχνες γέφυρες, που σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, στην περιοχή 
πρώτοι εμφανίστηκαν οι αρχαίοι Έλληνες. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη 
με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα όμορφα κτίρια, με τις χρωματιστές ξύλινες 
προσόψεις, μέχρι την τριπλή γέφυρα TROMOSTOVJE, για να αντικρίσουμε 
το φρούριο του ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πριν καταλήξουμε στην πλατεία Πρέσερν. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο ΖΑΓΚΡΕΜΠ το βράδυ, για δείπνο και διαν/ση. 

4η μέρα: Ζάγκρεμπ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζαντάρ
Το οδοιπορικό μας στην Κροατία συνεχίζεται σήμερα με επίσκεψη στο Εθνικό 
Πάρκο Πλίτβιτσε, ένα από τα μεγαλύτερα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και 
το μεγαλύτερο της Κροατίας. Από το 1979 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Σχηματίζεται από ένα σύμπλεγμα λιμνών, ποταμών 
καταρρακτών και σπηλαίων και καλύπτει επιφάνεια τριακοσίων τετραγωνικών 
χιλιομέτρων, σε διάφορα επίπεδα τα οποία έχουν μεταξύ τους μεγάλη 
υψομετρική διαφορά. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την πόλη του ΖΑΝΤΑΡ, 
(παλαιότερη πρωτεύουσα της Δαλματίας) με πλούσια παγκόσμιας σημασίας 
κληρονομιά, όπου θα θαυμάσουμε, τα ανάκτορα της Ρωμαικής εποχής του 
1ου αιώνα, τουςμεσαιωνικούς καθεδρικούς ναούς, τείχη που κυκλώνουν την 
πόλη, βυζαντινούς ναούς της Αγίας Αναστασίας και της Αγίας Τριάδας, ενώ το 
βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή, για 
δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Σπλίτ - Τρογκίρ - Ζαντάρ
Η όμορφη διαδρομή μας συνεχίζεται με επίσκεψη στο μεσαιωνικό Τρογκίρ 
(πόλη-νησί) που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ (η άλλοτε ελληνική αποικία 

Τραγούριον) μια πόλη-Μουσείο με την πραγματική έννοια της λέξης, χτίστηκε 
στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. 
Στο λιθόστρωτο της πόλης απλώνονταιğ υπέροχα παλάτια, αρχοντικά κι 
εκκλησίες με κυρίαρχο τον πανέμορφο καθεδρικό ναό του Αγίουğ Λαυρεντίου 
με την απίστευτης ομορφιάς Πύλη Ράντοβαν από τον ομώνυμο μεγάλο 
Δαλματό γλύπτη και αρχιτέκτονα που έζησε τον 13ο αιώνα. Λίγο αργότερα 
θα βρεθούμε στο Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. 
Ιστορία σε κάθε βήμα, ηλιόλουστες παραλίες, αλλά και μια πανέμορφη 
μεσαιωνική πόλη γεμάτη ζωή. Θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε 
σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, σημαντικότερο 
και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία, χτισμένο μεταξύ 
295 και 305 μ.Χ.. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο, τον 
αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού και την γραφική παλιά πόλη του Σπλιτ, 
γεμάτη μικροσκοπικά στενάκια, στοές και σκαλάκια. Το βράδυ θα καταλήξουμε 
στην ευρύτερη περιοχή του ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, για δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: Ντουμπρόβνικ 
Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία - ξενάγηση με την πόλη του Ντουμπρόβνικ, για 
να γνωρίσουμε τη μεσαιωνική πόλη, περπατώντας στο εσωτερικό του κάστρου. 
Χτυπήθηκε ανηλεώς 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 μήκους δυόμισι χιλιομέτρων. Πανύψηλα πέτρινα κτίρια με 
παράθυρα - πολεμίστρες και μικροσκοπικές «κρεμαστές» αυλές, εκκλησιές, 
παλάτια και στη μέση η Placa, μια πλακόστρωτη περατζάδα-πλατεία που 
οδηγεί από το φραγκισκανό μοναστήρι στη δυτική πλευρά, στο φαρμακείο 
του λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1391, στον πύργο του ρολογιού στην άλλη 
άκρη, όπου βρίσκονται το παλάτι του κυβερνήτη (1441) και την εκκλησία 
του προστάτη της πόλης. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και 
προαιρετικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα, στο πευκόφυτο νησί ΛΟΚΡΟΥΜ, που φιλοξενεί 
και το Βοτανικό κήπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, 
δείπνο, διαν/ση.

7η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Κοτόρ - Μπούτβα - Τίρανα
Πρωινό και επίσκεψη στον γραφικό κολπίσκο του ΚΟΤΟΡ με την ομώνυμη 
κωμόπολη, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, με 
καθεδρικούς ναούς που χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα, ενώ κατά μήκος 
των ακτών του, σχηματίζονται μοναδικά φιόρδ. Λίγο αργότερα θα βρεθούμε 
στο γνωστό τουριστικό θέρετρο της ΜΠΟΥΤΒΑ, την αρχαία ΒΟΥΘΟΗ, με την 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο. Η 
πανοραμική μας διαδρομή από τον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ μας οδηγεί στην Αλβανική 
πρωτεύουσα, για δείπνο και διανυκτέρευση.

8η μέρα: Τίρανα - Αθήνα
Σύντομη περιήγηση - γνωριμία με τα ΤΙΡΑΝΑ και αναχώρηση για Αθήνα. Η 
διαδρομή μας μέσω ΚΑΚΑΒΙΑΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεσες 
στάσεις, μας οδηγεί το βράδυ στην Αθήνα.

Σημείωση: Ειναι δυνατόν ορισμένες φορές οι διανυκτερεύσεις του 
Ντουμπρόβνικ να γίνουν στην περιοχή Νεουμ ή Τρεμπινιέ.

ΝΊΣ-ΒΕΛΊΓΡΑΔΊ-ΖΑΓΚΕΜΠ-ΣΠΗΛΑΊΑ ΠΟΣΤΟΊΝΑ 
ΛΟΎΜΠΊΑΝΑ-ΛΊΜΝΕΣ ΠΛΊΤΒΊΤΣΕ-ΖΑΝΤΑΡ-ΤΡΟΓΚΊΡ 
ΣΠΛΊΤ-ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΊΚ-ΚΟΤΟΡ-ΜΠΟΎΤΒΑ-ΤΊΡΑΝΑ 
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9 ηµέρες
ΕΛΒΕΤΙΚΟ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 

ΑΟΣΤΑ-ΜΟΝΤΡΕ-ΛΏΖΑΝΗ-ΓΕΝΕΎΗ-ΒΕΡΝΗ 
ΊΝΤΕΡΛΑΚΕΝ-ΒΕΤΖΊΚΟΝ-ΖΎΡΊΧΗ-ΛΟΎΚΕΡΝΗ 
ΑΛΠΊΚΟ ΤΡΕΝΟ-ΛΟΎΓΚΑΝΟ-KOMO-ΜΊΛΑΝΟ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελήές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*sup & 4*.
• Ημιδιατροφή ( 6 πρωινά, & 6 δείπνα).
• Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες με W.C (AB4).
• Αρχηγός - συνοδός.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• 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 στο πρόγραμμα και τις παροχές του.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check points (25 € ανά άτομο)
• Τα εισιτήρια για το Αλπικό τρένο.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η μέρα: Αθήνα – Πάτρα
Αναχώρηση για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, με ενδιάμεση στάση, επιβίβαση στο 
πλοίο, απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα – Αόστα
Άφιξη στην ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για την περιοχή της ΑΟΣΤΑ, με 
ενδιάμεσες στάσεις, Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η μέρα: Αόστα – Μοντρέ – Λωζάνη – Γενεύη
Μετά το πρωϊνό θα αναχωρήσουμε για την πόλη της ΛΩΖΑΝΗΣ. Η 
διαδρομή μας υπέροχη από το τούνελ του ΑΓΙΟΥ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ μας οδηγεί 
στο ΜΟΝΤΡΕ, την πόλη των συνεδρίων και των διεθνών συναντήσεων. Λίγο 
αργότερα καταλήγουμε στη ΛΩΖΑΝΗ., όπου θα δούμε το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 
την έδρα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, την εκκλησία του 
ΑΓ.ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ και το γραφικό λιμάνι ΟΥΣΥ. Το βράδυ θα τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή της Γαλλικής ΓΕΝΕΥΗΣ, όπου θα έχουμε 
δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Γενεύη – Βέρνη – Ίντερλάκεν – Bέτζικον
Πρωινό και περιήγηση - γνωριμία στην πόλη της ΓΕΝΕΥΗΣ, με το μέγαρο 
των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ, το ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, το 
νησάκι του ΖΑΚ ΡΟΥΣΩ, το μνημείο των ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ, το ΡΟΛΟΙ 
με τα λουλούδια, τον πίδακα σύμβολο της πόλης. Αμέσως μετά θα 
αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της ΕΛΒΕΤΙΑΣ, την ΒΕΡΝΗ. Χτισμένη 
πάνω στην αναδίπλωση του ποταμού Άαρ. Κατά την παραμονή μας 
στην πόλη θα δούμε το ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, την ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ, το 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΡΟΛΟΪ με τις φιγούρες, το λάκκο με τις ΑΡΚΟΥΔΕΣ, κ.α. 
Επόμενος σταθμός το μεγαλύτερο κέντρο πώλησης αναμνηστικών στην 
Ελβετία, το πανέμορφο ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ. Θα περπατήσουμε στην λεωφόρο 
ΧΕΕΒΕΚ με τις καρυδιές και τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε 
μοναδικές ομορφιές της πόλης. Το βράδυ καταλήγουμε στην WETZIKON, 
για δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Λουκέρνη - Ζυρίχη - Λουκέρνη 
Μετά το πρωινό περιήγηση - γνωριμία στην οικονομική πρωτεύουσα 
της Ελβετίας, την Ζυρίχη. Η πόλη είναι χτισμένη στην βόρεια άκρη της 
ομώνυμης λίμνης εκεί όπου πηγάζουν οι ποταμοί ΛΙΜΑΤ και ΖΙΛ. Εδώ θα 
γνωρίσουμε το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, την εκκλησία MUNSTER με τα βιτρώ του 
Σαγκάλ και θα κάνουμε τα ψώνια μας στην εμπορική καρδιά της πόλης, 
τους δρόμους ΜΠΑΝΧΟΦΣΤΡΑΣΣΕ και ΛΙΜΑΤΚΕ. Αμέσως μετά θα 
επισκεφθούμε την πόλη της ΛΟΥΚΕΡΝΗΣ, με τη χαρακτηριστική σκεπαστή 
γέφυρα και τις γεμάτες τοιχογραφίες προσόψεις των σπιτιών της παλαιάς 

πόλης, το ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΡΙΤΤΕΡ και το ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ. 
Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για να ολοκληρώσουμε τη γνωριμία με την 
πόλη και τα αξιοθέατα, Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το βράδυ, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

6η μέρα: St.moritz / Αλπικό Τρένο
Πρωινό και αναχώρηση για Chur και στη συνέχεια με τρένο (έξοδα ατομικά) 
θα επισκεφθούμε το παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο St. Moritz το 
οποίο είναι κτισμένο σε υψόμετρο 1580 μέτρων και περιβάλλεται από μια 
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 χρόνους. Άρχισε να εξελίσσεται σε χειμερινό θέρετρο 
από τον 19ο αιώνα και σήμερα είναι ένα μέρος ιδεώδες για σκι αλλά και 
το καλοκαίρι για πεζοπορία. Παραμονή γεύμα προαιρετικά, επιστροφή στo 
ξενοδοχείο μας, δείπνο, διαν/ση.

7η μέρα: Βέτζικον - Λουγκάνο - Κόμο - Μιλάνο
Πρωϊνό και αναχώρηση για άλλη μια πολύ όμορφη λίμνη και πόλη της 
Ελβετίας, το ΛΟΥΓΚΑΝΟ. Θα φθάσουμε νωρίς το μεσημέρι και θα έχουμε 
χρόνο για μικρή περιήγηση και αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, 
προαιρετική ανάβαση με το τελεφερίκ στην κορυφή ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ, 
για να απολαύσουμε πανοραμικά την πόλη και τη λίμνη του ΛΟΥΓΚΑΝΟ. 
Η διαδρομή μας συνεχίζεται το ίδιο ενδιαφέρουσα καθώς διασχίζουμε 
τη βόρειο Ιταλία, για τη λίμνη και την πόλη του ΚΟΜΟ. Μια πόλη στην 
επαρχία της Λομβαρδίας, στη βόρειο Ιταλία, 45 χλμ βόρεια του Μιλάνου. 
Τοποθετημένο στη νότια άκρη του νοτιοδυτικού βραχίονα της λίμνης Κόμο, 
είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βόρειας 
Ιταλίας. Νωρίς το βράδυ καταλήγουμε στην πόλη των εκθέσεων και της 
μόδας, το ΜΙΛΑΝΟ για να περπατήσουμε στο κέντρο της πόλης και να 
γνωρίσουμε την ονομαστή ΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ και το ΝΤΟΥΟΜΟ, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

8η μέρα: Μιλάνο-Ανκόνα
Πολύ  νωρίς  το  πρωί, ̈ γεμάτοι εικόνες,  τοπία  και αναμνηστικά¨κατευθυνόμαστε 
μέσω ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑΣ. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
πλοίο, απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω. 

9η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση 
στάση.

Σημείωση: Είναι δυνατόν η διαν/ση της 3ης ημέρας να γίνει και στην πόλη 
της Λωζάνης.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, 9 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*plus - 4*.
• Ημιδιατροφή (9 πρωϊνά & 9 δείπνα).
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αρχηγόs – συνοδόs.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α. 

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

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

10 ηµέρες
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 
ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ 

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Αναχώρηση 06:30 για ΣΟΦΙΑ μέσω ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, με ενδιάμεσες 
στάσεις. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Σόφια - Βελίκο Τάρνοβο - Bουκουρέστι
Πρωινό, σύντομη περιήγηση στη Βουλγαρική πρωτεύουσα και αναχώρηση 
για ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ. Σημαντικός σταθμός στη διαδρομή μας, το VELIKO 
TARNOVO, μια πόλη χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γιάντρα, γνωστή 
ως η παλαιά πρωτεύουσα της δεύτερης βουλγάρικης αυτοκρατορίας και 
συχνά αναφέρεται ως «η πόλη των τσάρων». Μέχρι το 1965 το όνομα της 
πόλης ήταν Τάρνοβο και μέχρι σήμερα συνεχίζεται να χρησιμοποιείται η 
ονομασία αυτή. Με ενδιάμεση στάση, θα τακτοποιηθούμε το βράδυ στο 
ξενοδοχείο μας, όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βουκουρέστι (Ξενάγηση) 
Περιήγηση, πανοραμική ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, όπου 
μεταξύ άλλων θα δούμε το παλάτι της Άνοιξης, που διέμεινε η οικογένεια 
Τσαουσέσκου, το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος 
του και η περιήγηση μας συνεχίζεται για να θαυμάσουμε το παλάτι της 
βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου, δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο 
κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο, το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο 
Μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την 
Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισιού, το 
Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, 
το Μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Ακολουθεί 
χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο, διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βουκουρέστι - Ίάσιο
Πρωινή αναχώρηση για το ΙΑΣΙΟ, την παλιότερη πόλη της Ρουμανίας, 
πρώην πρωτεύουσα της ηγεμονίας της Μολδοβλαχίας και δεύτερη 
σε πληθυσμό πόλη της χώρας, μετά το Βουκουρέστι. Με ενδιάμεσες 
στάσεις θα φθάσουμε λίγο μετά το μεσημέρι και αφού τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο, θα έχουμε χρόνο για περιπάτους κάνοντας την πρώτη 
γνωριμία με την πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ίάσιο / Ξενάγηση
Ήταν σπουδαίο ελληνικό πνευματικό κέντρο κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας και η συμβολή του στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 
υπήρξε μεγάλη, αφού από εκεί ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κήρυξε την 
επανάσταση εναντίον των Τούρκων το 1821. Ξεκινάμε την πανοραμική 
μας ξενάγηση - περιήγηση της πόλης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε την πλατεία της Ένωσης με το άγαλμα του Άλεξ Κούζα, το Μέγαρο 
Πολιτισμού, το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας, το Εθνικό 
Θέατρο, το Δημαρχείο, τον μητροπολιτικό ναό της Αγίας Παρασκευής 
και τις εκκλησίες των τριών Ιεραρχών και του Αγίου Νικολάου. Χρόνος 
ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

6η μέρα: Ίάσιο - Μοναστήρια Ρουμανικής Μολδαβίας - 
Μπουκοβίνας Γκούρα Χομορουλουι 
Πρωινό και μια υπέροχη μέρα, με μοναδικά τοπία ξεκινάει. H διαδρομή 
μας με κατεύθυνση την περιοχή της Μπουκοβίνας, μας οδηγεί στα πιο 
αντιπροσωπευτικά Μοναστήρια της περιοχής, που κρύβουν το καθένα 
την δική του ιστορία. Θα επισκεφθούμε τις ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ, SUCEVITA και 
MOLDOVITA, Ξεκινάμε με το μοναστήρι της Σουτσεβίτα, που ιδρύθηκε 
ανάμεσα στο 1581- 84 από τον μητροπολίτη Movita. Τεράστιοι τοίχοι 
περιβάλλουν την εκκλησία και το «σημείο που κρέμεται η καμπάνα». Οι 
αξιοσημείωτες τοιχογραφίες του αποκαλύπτουν την εξέλιξη της ζωγραφικής 
στην Μολδαβία. Στο Μολντοβίτα φυλάσσεται το βραβείο ”XΡΥΣΟ ΜΗΛΟ”, 
που το 1975 απενεμήθη από την FIJET (διεθνής Ομοσπονδία συγγραφέων 
και δημοσιογράφων τουρισμού) και οι δύο Μονές προστατεύονται από 
την UNESCO. Το βράδυ καταλήγουμε στη ΓΚΟΥΡΑ ΧΟΜΟΡΟΥΛΟΥΙ, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

7η μέρα: Γκούρα Χομορουλουι - Καρπάθια
Πρωινή αναχώρηση για την γραφική περιοχή των Καρπαθίων και τη 
μεσαιωνική πόλη ΜΠΡΑΣΩΒ (18ου αιώνα) με την Μαύρη εκκλησία. 
Με ενδιάμεσες στάσεις θα φθάσουμε το απόγευμα, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος για περίπατους γνωριμίας 
στην όμορφη πόλη, διαν/ση.

8η μέρα: Καρπάθια / Φρούριο Μπραν - Πέλες - 
Μοναστήρι Κατακουζηνού
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το φρούριο ΜΠΡΑΝ (ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ 
ΔΡΑΚΟΥΛΑ). Ακολουθεί το παλάτι ΠΕΛΕΣ, η θερινή κατοικία του 
βασιλιά ΚΑΡΟΛΟΥ, ενώ λίγο αργότερα θα γνωρίσουμε το ορθόδοξο 
μοναστήρι του ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ και κλείνουμε την ημέρα μας με 
την επίσκεψη στη ΣΙΝΑΙΑ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος 
ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.

9η μέρα: Μπρασώβ - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση για ΣΟΦΙΑ, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ, 
δείπνο, διανυκτέρευση. 

10η μέρα: Σόφια – Σαντάνσκι - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, από τη γνωστή πλέον διαδρομή, 
με μικρή ενδιάμεση επίσκεψη στη λουτρόπολη του ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. 
Ακολούθως μέσω ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, με στάσεις στην περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ 
και της ΛΑΜΙΑΣ, φθάνουμε το βράδυ.

Σημείωση: Είναι δυνατόν να αλλάξει η σειρά επισκέψεων του 
προγράμματος χωρίς παραλείψεις και η διαμονή από την περιοχή 
Μπρασώβ να μεταφερθεί στη Σινάια.

ΣΟΦΊΑ-ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΊ-ΊΑΣΊΟ-ΓΚΟΎΡΑ 
ΧΟΜΟΡΟΎΛΟΎΊ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΊΑ ΡΟΎΜΑΝΊΚΗΣ 

ΜΟΛΔΑΒΊΑΣ & ΜΠΟΎΚΟΒΊΝΑΣ-ΚΑΡΠΑΘΊΑ-ΣΊΝΑΙΑ 
ΠΎΡΓΟΣ ΜΠΡΑΝ-ΜΠΡΑΣΟΒ-ΤΊΡΑΝΑ 



ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 
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 
web site: www.thiamistours.gr

YΠOKATAΣTHMA:  
3ης Σεπτεμβρίου 13, 104 32, Αθήνα  
Τηλ.: 210 52 28 244, 52 28 385,  
52 28 474, 52 28 914, Fax: 210 52 28 967  
e-mail: infoin@thiamistours.gr

ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ
Το γραφείο που διοργανώνει τις εκδρομές ενεργεί ως μεσάζων 
μεταξύ των εκδρομέων και των υπεύθυνων για την μεταφορά 
(αεροπορικών, ακτοπλοϊκών εταιριών και εταιριών ενοικιάσεως 
πούλμαν) τη διαμονή (ξενοδοχείων τοπικών γραφείων ταξιδίων) 
και κάθε προσώπου επιφορτισμένου να παρέχει υπηρεσίες κατά 
τη διάρκεια της εκδρομής. Έτσι είναι αυτονόητο ότι το ταξιδιωτι-
κό γραφείο δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη για τραυματισμούς, 
απώλειες ή κλοπή αποσκευών ή πραγμάτων, αλλαγές δρομολογί-
ων ή καθυστερήσεις στην εκτέλεση του ταξιδιού, που οφείλονται 
σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, επαναστάσεις τοπικές, εξεγέρ-
σεις, διαδηλώσεις, απεργίες, πόλεμο ή οποιεσδήποτε άλλες έκτα-
κτες καταστάσεις ανωτέρας βίας. Παρόλα αυτά εξυπακούεται ότι 
το γραφείο θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα προκειμένου να αντι-
μετωπισθούν παρόμοιες περιπτώσεις με τον καλύτερο τρόπο προς 
όφελος των εκδρομέων και για την ομαλή συνέχιση του ταξιδιού.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Οι εκδρομείς είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη τακτοποίηση των απαι-
τούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήρια-βίζες-έκδοση συναλ-
λάγματος κ.λ.π) για τα οποία το γραφείο εξυπηρετεί τους εκδρομείς σε 
καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο ή υπαίτιο 
για καθυστέρηση ή αδυναμία εξασφαλίσεως τους για οποιοδήποτε 
λόγο. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την προσκόμιση και διαφύλαξη των 
πιστοποιητικών εμβολιασμού, αδειών, αποδημίας, καθώς και των 
απαραίτητων ασφαλιστικών εγγράφων για νοσηλεία από ατύχημα ή 
ασθένεια στο εξωτερικό που εκδίδονται από τους ασφαλιστικούς φο-
ρείς της χώρας. Πρέπει να είναι συνεπείς στις διάφορες εκδηλώσεις 
του προγράμματος γιατί οπωσδήποτε δεν δικαιούνται αποζημίωση για 
απωλεσθείσες από δική τους υπαιτιότητα υπηρεσίες ή εκδηλώσεις. 
Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σωστή δήλωση εξαγωγής συναλλάγ-
ματος, για τη δήλωση γουναρικών, τιμαλφών κ.λ.π. αντικειμένων που 
υπόκεινται σε φορολογία κατά την επάνοδο στην Ελλάδα. Οι εκδρο-
μείς είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους 
αναχωρήσεως. Σε περίπτωση καθυστερήσεως ο αρχηγός δικαιούται 
να αναχωρήσει χωρίς κανένα δικαίωμα απαιτήσεως λόγω απώλειας 
μέρους ή του συνόλου του ταξιδιού. Οι εκδρομείς δεν έχουν δικαίωμα 
επεμβάσεως στο έργο του αρχηγού και αποκλείεται η τροποποίηση 
ή αλλοίωση του προγράμματος εκδρομής χωρίς την έγκριση του 
Γραφείου. Οι εκδρομείς είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στα 
γραφεία της εταιρίας για τη υπογραφή της σχετικής συμβασης ΟΡΓΑ-
ΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το γραφείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απόλυτη 
εφαρμογή του προγράμματος κάθε εκδρομής. Είναι εν τούτοις εν-
δεχόμενο να παρουσιασθούν απρόβλεπτες δυσχέρειες που να κα-
ταστήσουν επιβεβλημένη την αλλαγή, μέρους ή όλου του δρομολο-
γίου προ της αναχωρήσεως μπορούν οι εκδρομείς να ακυρώσουν 
την εγγραφή τους και να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων 
που κατέβαλαν. Εάν η αλλαγή καταστεί λόγω ανωτέρας βίας απα-
ραίτητη κατά τη διάρκεια της εκδρομής οφείλουν οι εκδρομείς να 
την αποδεχθούν και ενδεχομένως να επιβαρυνθούν με τις πιθανές 
πρόσθετες δαπάνες προς αντιμετώπιση της διαμορφωθείσης κατα-
στάσης. Το γραφείο διατηρεί το διακαίωμα διαμορφώσης της τιμής 
των εκδρομέων μέχρι 10 ημέρες προ της αναχωρήσεως λόγω 
συναλλαγματικών διαφορών δραστικής ανατιμήσεως τιμών ξενο-

δοχείων, αεροπορικών ή σιδ/κων ναύλων, καυσίμων και κλπ. Στη 
περίπτωση ανατιμήσεως μέχρι 10% δεν δικαιολογείται ακύρωση 
συμμετοχής χωρίς παρακράτηση ακυρωτικών. Επίσης το γραφείο 
διατηρεί το δικαίωμα ακυρώσεως προ 1 εβδομάδας, τουλάχιστον, 
οποιασδήποτε εκδρομής, λόγω μικρής συμμετοχής ή σκοπιμότη-
τας χωρίς υποχρέωση αποζημιώσεως εκτός βέβαια από την επι-
στροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν. Οι εκδρομείς πρέπει 
να γνωρίζουν ότι οι προαιρετικές δυνατότητες των προγραμμάτων 
(επισκέψεις, μετακινήσεις, ξεναγήσεις, διασκεδάσεις κλπ) δεν ει-
σπράττονται ποτέ για λογαριασμό του γραφείου που αναλαμβάνει 
την εκδρομή, αλλά μόνο για λογαριασμό των ανθρώπων που είναι 
επιφορτισμένοι για την εκτέλεσή τους (έλληνες ή ξένοι συνεργάτες 
αντιπρόσωποι). Η έκφραση «δια μέσω» δεν σημαίνει υποχρεωτικά 
ΣΤΑΣΗ ή ΔΙΕΛΕΥΣΗ στις πόλεις που αναφέρεται. Ορισμένες φορές 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί πλοίο διαφορετικό από αυτό που 
αναφέρεται στο πρόγραμμα (H/SPEED ή ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ) 
ή ακόμη η προσέγγιση να γίνει σε διαφορετικό λιμάνι (ΜΠΑΡΙ ή 
ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ και ΑΓΚΩΝΑ ή ΒΕΝΕΤΙΑ) με αποτέλεσμα να μειώνεται ή 
να αυξάνεται η διάρκεια της εκδρομής ανάλογα με τις διανυκτερεύ-
σεις εν πλώ. Οι αλλαγές αυτές δεν επιφέρουν καμία αλλαγή στην 
τιμή της εκδρομής. Αλλαγή της τιμής γίνεται μόνο όταν αυξάνονται 
ή μειώνονται οι διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων. Ακόμη δεν προ-
κύπτει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων στους εκδρομείς από το 
γραφείο που οργανώνει την εκδρομή στις περιπτώσεις α) που η 
διαμονή γίνει σε ξενοδοχεία εκτός των πόλεων που το πρόγραμμα 
ορίζει και β) στις περιπτώσεις που κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι, 
μουσεία, πάρκα κ.λ.π. παραμείνουν κλειστοί για οποιοδήποτε λόγο 
την ημέρα επίσκεψης του γκρουπ.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής αρχίζουν από τη μέρα κυκλοφορίας του 
προγράμματος μέχρι 21 ημέρες προ της ημερομηνίας αναχω-
ρήσεως κάθε εκδρομής ή συμπληρώσεως του προβλεπόμενου 
αριθμού. Όταν υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων παρατείνεται η 
αναφερομένη προθεσμία δηλώσεως συμμετοχής. Για την κρά-
τηση θέσεων προκαταβάλλεται το 1/3 της αξίας της εκδρομής 
του υπόλοιπου καταβαλλόμενου το αργότερα 8 ημέρες προ της 
ημερομηνίας αναχώρησης. Οι θέσεις στα πούλμαν ΑΛΛΑΖΟΥΝ 
υποχρεωτικά ανάλογα με την διάρκεια και τα χιλιόμετρα της κάθε 
διαδρομής. 

5. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ακύρωση συμμετοχής υπόκειται σε παρακράτηση ποσού ανάλο-
γα με το χρόνο της ακυρώσεως των υποχρεώσεων που ανέλαβε 
το γραφείο και των εξόδων που δημιουργήθηκαν στο στάδιο της 
προετοιμασίας. Ειδικότερα: α) Ακύρωση συμμετοχής μεχρι 21 
ημέρες πριν την αναχώρηση συνεπάγεται επιστροφή της προκα-
ταβολής β) για ακύρωση από 20-9 ημέρες προ της αναχώρησης, 
παρακράτηση ακυρωτικών 50% της αξίας της εκδρομής και γ) 
από 8 ημέρες μέχρι την ημέρα της αναχωρήσεως παρακράτηση 
ολόκληρου του ποσού της αξίας της εκδρομής.

6. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Οι ενδείξεις των χρησιμοποιούμενων ξενοδοχείων που αναφέρο-
νται στα προγράμματα είναι σύμφωνα με την κατάταξη των Τοπι-
κών Οργανισμών Τουρισμού και αφορούν δίκλινα δωμάτια. Επει-
δή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την 

κατάταξη αυτή είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα 
ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Σε ορισμέ-
νες χώρες όπου η τουριστική υποδομή είναι μέτρια, τα ξενοδοχεία 
προσφέρουν και ανάλογες ανέσεις. Η εξασφάλιση δωματίου σε 
μεμονωμένους εκδρομείς εξαρτάται από την εξεύρεση άλλου ατό-
μου του ιδίου φύλου το οποίο θα αποδεχθεί την κοινή διανυκτέ-
ρευση κατά τη διάρκεια της εκδρομής, διαφορετικά ο εκδρομέας 
υποχρεούται να διαμένει σε μονόκλινο αφού καταβάλει την ανά-
λογη διαφορά που αναφέρεται στον τιμοκατάταλογο. Το τρίκλινο 
δωμάτιο σχηματίζεται με την προσθήκη ανακλινόμενου κρεβατιού 
σε κάποια από τα δίκλινα δωμάτια και δεν διαφέρει η κατά άτομο 
τιμή από αυτή του δίκλινου. Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν υπάρ-
χουν τοπικές εκδηλώσεις, εκθέσεις,συνέδρια οι διανυκτερευσεις 
είναι δυνατόν να γίνονται και εκτός των πόλεων. Καθώς επίσης 
είναι δυνατή η εκτέλεση του προγράμματος αντίστροφα. Τα ονόμα-
τα των ξενοδοχείων διαμονής για κάθε εκδρομή το γραφείο είναι 
υποχρεωμένο να τα γνωστοποιεί στους εκδρομείς δυο ημέρες 
προ της αναχωρήσεως.

7. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Όλοι οι άνω των 2 ετών εκδομείς δικαιούνται δωρεάν μεταφορά 
μιας βαλίτσας 23 κιλών καθώς και μιας μικρού μεγέθους χειρα-
ποσκευή. Οι αποσκευές ταξιδεύουν με ευθύνη και επίβλεψη των 
εκδρομέων και ο οργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση 
απώλειας ή φθοράς, που δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του 
οργανωτή.

8. ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι τιμές των εκδρομών του προγράμματος καθώς και οι ημε-
ρομηνίες αναχώρησης αναγράφονται στον ένθετο κατάλογο και 
περιλαμβάνουν μόνο τις παροχές που αναφέρονται στο τέλος 
του κειμένου κάθε διαδρομής. Στις αναγραφόμενες στον έν-
θετο κατάλογο τιμές, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
γενικών όρων, δεν περιλαμβάνονται σε καμία περίπτωση 1)
Βίζες 2)Ποτά στην Ελλάδα και το εξωτερικό 3) Φαγητά, ποτά 
στα πλοία F/B. 4)Τα εισιτήρια πλοιαρίων-βαπορέτων για μι-
κρές μετακινήσεις σε μικρούς κόλπους πόλεις (π.χ. ΒΕΝΕΤΙΑ). 
5)Αχθοφορικά φιλοδωρήματα. 6) Εισόδους σε αρχαιολογικούς 
χώρους μουσεία, σπήλαια, πάρκα 7) Φόροι καταλυμάτων, δη-
μοτικοί φόροι ή φόροι περιβάλλοντος και αεροδρομίων 8) Ότι 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή ό,τι ρητά δεν 
αναφέρεται στις παροχές του προγράμματος και στη στήλη 
“ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ”.

9. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Κάθε εκδρομέας μπορεί να έχει το συνάλλαγμα που δικαιούται 
από το νόμο.

10. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η υποχρεωτική ασφάλιση των εκδρομέων καλύπτει τους κιν-
δύνους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 
339/1996 κατ’εφαρμογή της οδηγίας 90/314/Ε.Ο.Κ.) με τα προ-
βλεπόμενα κατώτατα όρια ασφάλισης. Πρόσθετη ασφαλιστική 
κάλυψη, για προσωπικό ατύχημα ή ασθένεια είναι δυνατή 
εφ’ όσον ζητηθεί από τους ταξιδιώτες με επιβάρυνση ανά-
λογη των καλύψεων που θα ζητηθούν.

Το έντυπο αυτό ισχύει από 1/7/2019 έως 30/6/2020

Γενικοί  Όροι

ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή του προγράμματός μας, σημαίνει αυτομάτως και χωρίς καμία επιφύλαξη, αποδοχή εκ μέρους των εκδρομέων 

όλων των γενικών όρων που αναφέρονται πιο πάνω και αποτελούν την μεταξύ του γραφείου και των εκδρομέων ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, 
η οποία επικυρώνεται αυτόματα με την εξόφληση της εκδρομής. 

Διαβάστε προσεκτικά τους γενικούς όρους του προγράμματος
πριν από την εγγραφή σας σε οποιαδήποτε εκδρομή.

ΜΗΤ.Ε.: 0206Ε60000461500


