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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν.
•  Διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
 (3* plus στα ΣΚΟΠΙΑ).
• Πέντε πρωινά και 4 δείπνα στα ξενοδοχεία.
• Την κρουαζιέρα με τουριστικό πλοίο στο ΔΟΥΝΑΒΗ με γεύμα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. 

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

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΣΟΦΙΑ
Αναχώρηση στις 06:30 από ΑΘΗΝΑ, περιοχή Λαμίας και Λάρισας 
μικρές στάσεις, άφιξη στο συνοριακό σταθμό του ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ. 
Μετά τον απαραίτητο έλεγχο, περνάμε και συνεχίζουμε για το ξε-
νοδοχείο μας στη ΣΟΦΙΑ. Τακτοποίηση, δείπνο, χρόνος ελεύθε-
ρος, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΦΙΑ - ΚΛΑΝΤΟΒΟ
Πρωινό και σύντομη περιήγηση - γνωριμία στην πρωτεύουσα της 
Βουλγαρίας. θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκ-
κλησία - σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην 
κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους, το μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της 
Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, κ.α. Αμέσως μετά αναχώρηση 
για την ανατολική Σερβία και την πόλη ΚΛΑΝΤΟΒΟ, στις όχθες του 
Δούναβη. Με ενδιάμεσες στάσεις θα καταλήξουμε νωρίς το βράδυ 
στο ξενοδοχείο μας, όπου μετά το δείπνο θα έχουμε χρόνο για 
περιπάτους στην παραδουνάβια πόλη.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΚΛΑΝΤΟΒΟ - TEKIJA - KΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ 
ΔΟΥΝΑΒΗ - ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρωινό και μετάβαση στο λιμάνι της ΤΕKIJA όπου θα επιβιβα-
σθούμε στο τουριστικό πλοίο AQUASTAR, για να ξεκινήσουμε 
μια μοναδική κρουαζιέρα από το βράχο TOPULA TRAIANA, με το 
αποτύπωμα του ΤΡΑΙΑΝΟΥ και να συνεχίσουμε από τα μεγαλύ-
τερα φαράγγια της Ευρώπης (Gospodjin Vir, Veliki, Mali Kazan), το 
στενότερο και βαθύτερο σημείο του Δούναβη (90 μέτρα) και τις 
κοιλάδες Ljubovo, Donji Mllanovac και Orsava. H κρουαζιέρα συ-
νεχίζεται κοντά στο μνημείο του Βασιλιά Decebal και του μονάρχη 
Μrakonia από τη πλευρά της Ρουμανίας και το μεσαιωνικό οχυρό 
Ram, την περιοχή με το ευρύτερο σημείο του Δούναβη στη Σερβία. 
Το απόγευμα ύστερα από μια δεκάωρη απολαυστική κρουαζιέρα, 
καταλήγουμε στη μεσαιωνική πόλη του ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ, με το χα-
ρακτηριστικό Φρούριο. Συνεχίζουμε πλέον με το πούλμαν τη δια-
δρομή μας για την πρωτεύουσα της Σερβίας το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, όπου 
και θα διανυκτερεύσουμε.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Πρωινό και ξεκινάμε την πανοραμική μας ξενάγηση στην πόλη του 
Βελιγραδίου, από το περίφημο φρούριο Καλεμεγκτάν, σήμα κατα-
τεθέν της πόλης, χτισμένο πάνω ακριβώς από τη συμβολή των πο-
ταμών Σάβα και Δούναβη, με τη μοναδική θέα προς το Νέο Βελι-
γράδι και το Ζέμουν. Θα περπατήσουμε προς την Μητρόπολη του 
Βελιγραδίου περνώντας από το τέρμα της οδού Κνέζ Μιχαήλοβα, 
αγαπημένο πεζόδρομο ντόπιων και επισκεπτών με εντυπωσιακά 

κτίρια του 19ου αι. που τώρα στεγάζουν μοντέρνα εμπορικά μα-
γαζιά αλλά και κομψά καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε προς 
το νέο Βελιγράδι αφού περάσουμε τη γέφυρα Μπράνκο στον πο-
ταμό Σάββα που χωρίζει το παλιό με το νέο Βελιγράδι, θα δούμε 
το μοντέρνο Βελιγράδι και θα επιστρέψουμε περνώντας από την 
νέα γέφυρα Άντα, για να γνωρίσουμε ένα από τα πολλά γνωστά 
πάρκα του Βελιγραδίου, το Τόπσιντερ. Στη συνέχεια θα προχωρή-
σουμε προς τις αριστοκρατικές περιοχές του Βελιγραδίου για να 
επισκεφτούμε το «σπίτι των λουλουδιών», το μαυσωλείο του Τίτο 
και θα συνεχίσουμε για να φθάσουμε στο Ναό του Αγίου Σάββα, 
μία από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες στο κόσμο. Η πε-
ριήγηση μας τελειώνει με τη γνωστή πλατεία Σλάβια, για να δούμε 
τα βομβαρδισμένα κτίρια από τον τελευταίο πόλεμο, το κτίριο της 
Κυβέρνησης, τη Βουλή, το Δημαρχείο και την Πλατεία της Δημο-
κρατίας. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους. Δείπνο και 
η περιοχή ΣΚΑΝΤΑΡΛΙΑ, αποτελεί μια πολύ καλή πρόταση για τη 
βραδινή σας διασκέδαση. Διαν/ση.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - TΟΠΟΛΑ - ΟΠΛΕΝΑΚ - ΣΚΟΠΙΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη ΤΟPOLA, κτι-
σμένη στη καρδιά των μεγάλων σέρβικων αμπελώνων, εδώ όπου εκλέ-
χθηκε και ο αρχηγός της πρώτης Σερβικής επανάστασης ο Εθνικός ήρωας 
της χώρας, ο Καραγεώργης Σερβίας. Στο λόφο OPLENAC με τη μοναδική 
θέα στην περιοχή, θα επισκεφθούμε την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
και το Μαυσωλείο της Σέρβικης Βασιλικής Οικογένειας.. Συνεχίζουμε για 
τα ΣΚΟΠΙΑ, όπου θα έχουμε δείπνο και διαν/ση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΣΚΟΠΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό, σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για Αθήνα 
μέσω του συνοριακού των Ευζώνων, με ενδιάμεσες στάσεις στην 
περιοχή της Λάρισας και της Λαμίας, άφιξη το βράδυ.

6 ηµέρες

ΣΟΦΙΑ - ΚΛΑΝΤΟΒΟ - ΤΕKIJA - ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΣΚΟΠΙΑ 

από τις “ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΛΕΣ”
του ΔΟΥΝΑΒΗ στο κάστρο

 του ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ με ενδιάμεση 
στάση, άφιξη, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, 
διανυκτέρευση εν πλω.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ - ΜΕΣΤΡΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Άφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για το ΜΕ-
ΣΤΡΕ της ΒΕΝΕΤIΑΣ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
επίσκεψη στη μαγευτική ΒΕΝΕΤΙΑ. Με ιδιωτικό πλοιάριο (έξοδα 
ατομικά), θα φθάσουμε στην πλατεία του ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ, για να 
θαυμάσουμε την ομώνυμη εκκλησία, τη ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΣΤΕΝΑΓ-
ΜΩΝ, τον ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ, το ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΔΟΓΗ-
ΔΩΝ, κ.α. επιστροφή στο ξενοδοχείο, διαν/ση. 

3Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό και ολοκληρώνουμε τη γνωριμία με τη ‘’ Βασίλισσα της 
Αδριατικής’’ με μια ακόμη σύντομη επίσκεψη για όσους επιθυμούν, 
για περιπάτους και αγορές αναμνηστικών. Αμέσως μετά αναχώ-
ρηση για ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, άφιξη νωρίς το βράδυ, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριμία 
με τη φωτισμένη πόλη, διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ
Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη της Αναγέννησης, για να δούμε 
και να θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό ναό της Πανα-
γίας των Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την πλατεία Ντέλλα Σινιο-
ρία, το Παλάτσο Βέκκιο - σημερινό δημαρχείο, την εκκλησία Σάντα 
Κρότσε και την παλαιότερη γέφυρα του Άρνο, το Πόντε Βέκκιο. 
Νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση για ΡΩΜΗ, με μία ευχάριστη πα-
ράκαμψη στην όμορφη ΣΙΕΝΑ, με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά 
καλντερίμια, τις ήσυχες πλατείες και εκκλησίες μαυρισμένες από 
τον χρόνο, όλα μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα τείχη και 
στερεούς πύργους. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη Πιά-
τσα Ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία της πόλης, που πλαισιώνεται 
από το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός και ο Καθεδρικός ναός 
με το αριστουργηματικό δάπεδο, τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις 
μοναδικές τοιχογραφίες του. Άφιξη στην ΡΩΜΗ, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

5Η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την πανοραμική μας ξενάγηση στην «ΑΙΩ-
ΝΙΑ ΠΟΛΗ» από τις ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ και συνεχίζουμε με την ΑΨΙ-

ΔΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ το ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ, τις ΑΥΤΟΚΡΑ-
ΤΟΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, το μνημείο του ΒΙΤΟΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΕ, την 
ΠΙΑΤΣΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑ, το λόφο του ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ και ολοκληρώνου-
με την επίσκεψη μας με την ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥ στο ΒΑΤΙΚΑΝΟ, με τη μεγαλόπρεπη Βασιλική του. Στον 
ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, μπορείτε να επιλέξετε, μια επί-
σκεψη στα Μουσεία Βατικανού η περιπάτους στον εμπορικό δρό-
μο VIA DEL’ CORSO, που ξεκινά από την ΠΙΑΤΣΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑ και 
καταλήγει στην ΠΙΑΤΣΑ ΝΤΕΛ ΠΟΠΟΛΟ, με εύκολη πρόσβαση 
στη ΦΟΝΤΑΝΑ ΝΤΙ ΤΡΕΒΙ, το ΠΑΝΘΕΟΝ, την ΠΙΑΤΣΑ ΚΟΛΟΝΑ 
και την ΠΙΑΤΣΑ ΝΤΙ ΙΣΠΑΝΙΑ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΜΠΑΡΙ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΟΜΠΗΙΑ, επίσκεψη του Αρχαι-
ολογικού χώρου της νεκρής πόλης που θάφτηκε κάτω από την 
πυρακτωμένη λάβα του ΒΕΖΟΥΒΙΟΥ. Γεύμα προαιρετικά και συ-
νεχίζουμε για το λιμάνι του ΜΠΑΡΙ. Τακτοποίηση στο πλοίου και 
απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω. 

7Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Άφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ το μεσημέρι και συνεχίζουμε για 
ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση, άφιξη το απόγευμα..

Υ.Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελή, κλιματιζόμενα πούλμαν.
•  Εισιτήρια πλοίων ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ και αντίστροφα σε 4ΚΛΙΝΕΣ 

ΚΑΜΠΙΝΕΣ με W.C. AB4
• Διαμονή, (4) διανυκτερεύσεις, σε ξενοδοχεία 4*.
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (4 πρωινά, 4 δείπνα).
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αρχηγός - συνοδός.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
•  Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό και ότι ρητά δεν 

αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του. 
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point (25€ ανά άτομο).

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

7 ηµέρες

ΑΝΚΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - 
ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΜΠAΡΙ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, 6 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*SUP- 4*.
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (6 πρωινά, 6 δείπνα)
• Εισιτήρια πλοίου σε 4ΚΛΙΝΕΣ εσωτερικές καμπίνες με W.C (ΑΒ4).
• 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). 
• Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΤΙΡΑΝΑ 
Αναχώρηση 06:30 για ΤΙΡΑΝΑ. Η διαδρομή μας μέσω ΙΩΑΝΝΙ-
ΝΩΝ, με ενδιάμεσες στάσεις, μας οδηγεί στο συνοριακό σταθμό 
της ΚΑΚΑΒΙΑΣ. Μετά τις αναγκαίες διατυπώσεις και τον έλεγχο των 
ταξιδιωτικών εγγράφων, συνεχίζουμε για να καταλήξουμε το βρά-
δυ στην περιοχή των ΤΙΡΑΝΩΝ για δείπνο και διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: ΤΙΡΑΝΑ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - TREMPINIE ك
ή ΝΕΟΥΜ
Πρωινό, σύντομη επίσκεψη - περιήγηση στην Αλβανική πρωτεύ-
ουσα και αναχώρηση για μια από τις ομορφότερες πόλεις των 
ακτών της Δαλματίας, το ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ. Διασχίζουμε τη βόρειο 
ΑΛΒΑΝΙΑ, για να φθάσουμε στο Μαυροβούνιο, με την πανοραμική 
μας διαδρομή από τον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, να μας οδηγεί στο γνωστό 
τουριστικό θέρετρο της ΜΠΟΥΤΒΑ, την αρχαία ΒΟΥΘΟΗ, με την 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε 
χρόνο. Λίγο αργότερα θα βρεθούμε στον γραφικό κολπίσκο του 
ΚΟΤΟΡ με την ομώνυμη κωμόπολη, μνημείο Παγκόσμιας Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, με καθεδρικούς ναούς που 
χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα, ενώ κατά μήκος των ακτών 
του, σχηματίζονται μοναδικά φιόρδ. Νωρίς το βράδυ θα τακτοποιη-
θούμε στο ξενοδοχείο μας στο ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ η το ΝΕΟΥΜ, όπου θα 
έχουμε δείπνο και διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟYΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρωινό και αναχώρηση για Κροατία, για να γνωρίσουμε τη μεσαι-
ωνική πόλη του ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, περπατώντας στο εσωτερικό 
του κάστρου. Χτυπήθηκε ανηλεώς από Σέρβους και Μαυροβού-
νιους 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 πλακόστρω-
τη 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 προαιρε-
τικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα, γύρω από το πευκόφυτο νησί ΛΟΚΡΟΥΜ, 
που φιλοξενεί και το Βοτανικό κήπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΖΑΝΤΑΡ
Μετά το πρωϊνό η όμορφη διαδρομή μας συνεχίζεται με μία σημα-
ντική πόλη και μεγάλο λιμάνι το ΣΠΛΙΤ. Εδώ θα έχουμε χρόνο να 
περπατήσουμε και να γνωρίσουμε την πόλη που ο Ρωμαίος αυτο-
κράτορας ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ επέλεξε να χτίσει το παλάτι του σε σχή-
μα Ρωμαϊκού Κάστρου. Μία πόλη που εύκολα θα διαπιστώσουμε 

ότι συγκεντρώνει στοιχεία πολλών διαφορετικών πολιτισμών. Η 
περιπλάνησή μας στις όμορφες ακτές της Δαλματίας συνεχίζεται με 
ένα ακόμη σημαντικό σταθμό, την πόλη ΤΡΟΓΚΙΡ, θησαυρό παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται υπό την προστασία 
της UNESCO. Tην αποκαλούν ‘ μινιατούρα της Βενετίας ‘ και διαθέ-
τει πλούσια ιστορία, αφού ιδρύθηκε στις αρχές του 3ου π.χ. αιώνα 
από Έλληνες αποίκους και την ονόμασαν ΤΡΑΓΚΟΥΡΙΟΝ, (νησί της 
κατσίκας). Η σημερινή πόλη αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό 
γοτθικών και αναγεννησιακών ρυθμών. Νωρίς το βράδυ, θα τακτο-
ποιηθούμε σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του ΣΙΜΠΕΝΙΚ η 
του ΖΑΝΤΑΡ, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.
5Η ΗΜΕΡΑ: ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Πρωϊνό, σύντομη γνωριμία με την πόλη του ΖΑΝΤΑΡ και αναχώρη-
ση για την περιοχή των λιμνών ΠΛΙΒΙΤΣΕ. Εδώ θα έχουμε χρόνο να 
επισκεφθούμε ένα σημαντικό κομμάτι του τεράστιου Εθνικού πάρ-
κου που το διαρρέει ο ποταμός Σλούσνιτσα και στον οποίον οφεί-
λεται ο σχηματισμός μικρών λιμνών, καταρρακτών και φραγμάτων, 
ένα θέαμα μοναδικό που θα απολαύσουμε για δύο περίπου ώρες, 
εικόνες μαγικές που θα << πάρουμε μαζί μας >> στο δρόμο προς 
την πόλη του ΖΑΓΚΕΜΠ. Αργά το απόγευμα θα καταλήξουμε και 
θα έχουμε χρόνο για σύντομη γνωριμία - περιήγηση, με την πρω-
τεύουσα της ΚΡΟΑΤΙΑΣ, για να δούμε μεταξύ άλλων και την πλα-
τεία του Αγίου Μάρκου με το θυρεό της χώρας, το Δημαρχείο με 
την πέτρινη ασπίδα και τη λεωφόρο του Κύριλλου και Μεθόδιου. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, τη 
ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ. Άφιξη, 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 περι-
οχή 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. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ, πριν καταλήξουμε στην πλατεία Πρέσερν. Η διαδρομή μας 
συνεχίζεται για τη Βόρεια Ιταλία και την περιοχή του ΜΕΣΤΡΕ, τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και με ιδιωτικό βαπορέτο (έξοδα 
ατομικά) θα επισκεφθούμε την πόλη των ΔΟΓΗΔΩΝ, για να δούμε 
την πλατεία και την εκκλησία του ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ, τη ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ 
ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ, τον ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ, κ.α. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, διαν/ση. 
7Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, τακτοποίηση στο 
πλοίο και απόπλους για Πάτρα, διανυκτέρευση εν πλώ.
8Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη το μεσημέρι στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση, για να φθάσουμε το απόγευμα. 

8 ηµέρες

ΤΙΡΑΝΑ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
ΝΕΟΥΜ - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΖΑΝΤΑΡ - ΠΑΡΚΟ ΠΛΙΒΙΤΣΕ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ 

ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 
ΒΕΝΕΤΙΑ 
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (πλοίο)
Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, με ενδιάμεση 
στάση, μετά τις αναγκαίες διατυπώσεις επιβίβασης στο πλοίο, θα 
γίνει ο απόπλους για την ΑΝΚΟΝΑ. Διανυκτέρευση εν πλω.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ - ΤΥΡΟΛΟ
Άφιξη στην ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για την περιοχή του 
ΤΥΡΟΛΟ. Διασχίζουμε τις εύφορες πεδιάδες της ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΟΜΑ-
ΝΑ, προσπερνάμε την ΜΠΟΛΟΝΙΑ και την ΒΕΡΟΝΑ και απολαμ-
βάνουμε μία υπέροχη διαδρομή καθώς αρχίζει η ανάβαση των 
ΙΤΑΛΟΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ ΑΛΠΕΩΝ προς ΤΡΕΝΤΟ και ΜΠΟΛΖΑΝΟ. 
Το βράδυ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, στην ευρύτερη περιο-
χή του ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ - ΜΑΝΧΑΪΜ
Πρωινό σύντομη επίσκεψη στην πόλη του ποταμού ΙΝ και πρω-
τεύουσα του Τυρόλο και αναχώρηση για ΜΑΝΧΑΙΜ. Το ΜΟΝΑ-
ΧΟ, η πρωτεύουσα της Βαυαρίας, είναι ένας σημαντικός σταθμός 
της διαδρομής μας, όπου θα έχουμε ανάλογη στάση - επίσκεψη. 
Το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξεν/χείο μας στην περιοχή του 
ΜΑΝΧΑΙΜ, για δείπνο και διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΧΑΪΜ - ΡΗΝΟΣ - ΚΟΛΩΝΙΑ - 
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
Ενδιαφέρουσα και η σημερινή διαδρομή με συνεχώς εναλλασσό-
μενες παραστάσεις. Ένας υπέροχος συνδυασμός από καταπράσινα 
τοπία και κάστρα που δένουν αρμονικά μεταξύ τους, ακολουθώ-
ντας μια μοναδική διαδρομή δίπλα από τον ποταμό ΡΗΝΟ, μας 
οδηγεί στη γερμανική μεγαλούπολη, την ΚΟΛΩΝΙΑ. Σύντομη στά-
ση και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Ολλανδίας, το ΑΜ-
ΣΤΕΡΝΤΑΜ. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, 
διανυκτέρευση.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΒΟΛΕΝΤΑΜ)
Πρωϊνό και γνωριμία με την Βενετία του Βορρά. Πανοραμική ξενά-
γηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα δούμε την πλατεία ΝΤΑΜ 

και τα ιστορικά κτίρια τα οποία την περικλείουν, το ΠΑΛΑΙΟ ΔΗ-
ΜΑΡΧΕΙΟ και την ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, κέντρο προτεσταντισμού της 
ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, το ΝΕΟΓΟΤΘΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘ-
ΜΟΥ, τον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, την περιοχή 
ΖΟΡΝΤΑΝ, την πλατεία ΒΑΤΕΡΛΟ, την ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ, το 
κτίριο του ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ και της ΟΠΕΡΑΣ. Ακολουθεί χρό-
νος ελεύθερος στην πόλη, ενώ λίγο αργότερα προτείνουμε προ-
αιρετικά επίσκεψη στον κόλπο ΖΑΝDΕR ΖΕΕ και στο πανέμορφο 
ψαροχώρι, ΒΟΛΕΝΤΑΜ, για περιπάτους στο γραφικό λιμανάκι, για 
να θαυμάσουμε τα ‘’κουκλίστικα’’ σπιτάκια που θυμίζουν πίνακες 
ζωγραφικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ΒΕΛΓΙΟ και την πόλη των 
ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Η διαδρομή μας ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα, 
αφού περιλαμβάνει δύο σημαντικές επισκέψεις. Πρώτος σταθμός 
η διοικητική πρωτεύουσα της ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, η ΧΑΓΗ, με το γνωστό 
σε όλους ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ αλλά και το 
παλαιό ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ. Ακολουθεί επίσκεψη στο μεγαλύτερο λιμάνι 
της ΕΥΡΩΠΗΣ, το ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ, το σπουδαιότερο εμπορικό κέ-
ντρο της Ολλανδίας με τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τις γέφυ-
ρες Villem και Erasmus και τον ποταμό ΜΑΑΣ να δίνουν ένα ιδιαί-
τερο χρώμα. Συνεχίζουμε μέσω ΑΝΤΒΕΡΠΗΣ, για να καταλήξουμε 
στην πρωτεύουσα του Βελγίου, τις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

7Η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πρωινό και περιήγηση - ξενάγηση της πόλης, όπου μεταξύ άλλων 
θα δούμε το καταπράσινο πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο στάδιο, 
την Mini-Europe, το βασιλικό παλάτι, την Κινέζικη παγόδα, τον Για-
πωνέζικο 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 Δικαστικό Μέγαρο και την περίφημη «ΓΚΡΑΝ ΠΛΑΣ». Χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους στην αγορά της πόλης, δείπνο, διανυ-
κτέρευση.

8Η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ - MΠΡΥΖ 
Πρωινό και εκδρομή στην όμορφη πόλη της ΓΑΝΔΗΣ. Είναι η 
πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Επαρχίας της Ανατολικής 
Φλάνδρας, μια πολυάσχολη πόλη με μεγάλο λιμάνι και Πανε-
πιστήμιο. Συνδέεται από θαλάσσης με το Κανάλι Γάνδη - Τερνέ-
ουζεν, διαθέτει πολύ όμορφο ιστορικό κέντρο με χαρακτηριστικά 
κτίσματα μεσαιωνικής και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, τα οποία, 
ευτυχώς, δεν υπέστησαν καταστροφές από τους πολέμους, ανα-
παλαιώθηκαν και συντηρούνται άψογα. Το ιστορικό κέντρο της πό-
λης είναι η μεγαλύτερη περιοχή στο Βέλγιο όπου δεν επιτρέπεται 
η κυκλοφορία αυτοκινήτων. Ακολουθεί επίσκεψη στη Μπρύζ, μια 
ακόμη ιδιαίτερη βελγική πόλη που κυριαρχεί το υδάτινο στοιχείο, 
κυρίως στο ιστορικό κέντρο, αλλά και στα περίχωρα. Τα δύο μεγά-
λα ποτάμια που ξεκινούν από την Βόρεια Θάλασσα, την Οστάνδη 

ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

12 ηµέρες

ΑΝΚΟΝΑ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ - ΜΑΝΧΑΪΜ - ΚΟΛΩΝΙΑ 
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΒΟΛΕΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ 

ΜΠΡΥΖ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Eκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* plus - 4*.
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία εκτός της 2ης ημέρας 
 (9 πρωινά & 8 δείπνα).
• Εισιτήρια πλοίων σε 4κλινες καμπίνες με W.C (AB4).
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
• Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό και ότι ρητά δεν
 αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point (30 € ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ)

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

και την Ζέ-Μπρυζ, τα 2 μεγάλα βόρεια λιμάνια του Βελγίου, κατα-
λήγουν στην πόλη της Μπρύζ, σχηματίζοντας πολλά μικρά και με-
γάλα κανάλια. Μια πόλη με αρκετούς ναούς, του 15ου και 16ου 
αιώνα, κυρίως γοτθικού ρυθμού, αλλά και πολλούς πύργους. Στην 
τεράστια κυκλική κεντρική πλατεία της, το Markt, γεμάτη από καφέ 
και ρεστοράν, ξεχωρίζουν το παλαιό κυβερνείο και το καμπανα-
ριό - κάστρο του Belfort, ύψους 88 μέτρων. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, δείπνο, διαν/ση. 

9Η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΤΕΡΛΩ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ– 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό και αναχώρηση για ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Η διαδρομή μας 
από τον ιστορικό χώρο της περίφημης μάχης του Βατερλό, δια-
σχίζοντας τις Αρδέννες με τα καταπράσινα δάση, τις αχανείς χα-
ράδρες, τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα, 
προσπερνώντας τη ΝΑΜΟΥΡ, μας οδηγεί στο Μεγάλο Δουκάτο 
του Λουξεμβούργου, που διαιρείται σε 12 καντόνια. Πρωτεύου-
σα του η ομώνυμη πόλη, με τον καθεδρικό ναό του 17ου αιώνα 
και τα Δουκικά ανάκτορα να ξεχωρίζουν. Αποτελεί έδρα πολλών 
διεθνών οικονομικών και πολιτικών οργανισμών και μέρους των 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Έδρα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, το ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, θα είναι ο επόμενος σταθμός μας, 
που είναι κτισμένη στην δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από 
τον ποταμό ΙΛΛ, ένα παραπόταμο του Ρήνου, ο οποίος είναι πλω-
τός στο μεγαλύτερο μέρος του, ενώ υπάρχουν και πολλά κανάλια, 
σχεδόν σε κάθε σημείο της πόλης. Είναι η πρωτεύουσα και κυρι-
ότερη πόλη του νομού Bas - Rhin της περιφέρειας της Αλσατίας, 
στη βορειοανατολική Γαλλία. Η πλατεία Κλέμπερ, ο καθεδρικός 
ναός χτισμένος από κόκκινο ψαμμόλιθο, αλλά και το κτίριο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα 
της πόλης. Νωρίς το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο 
μας, για δείπνο και διαν/ση. 

10Η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - 
ΜΙΛΑΝΟ
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας στην περιοχή των Γερμανοελβε-
τικών συνόρων, μέσα από μια αδιάκοπη διαδοχή λόφων προ-
βάλουν αντικριστά οι ορεινοί όγκοι του ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥΜΟΥ και 
του ΓΙΟΥΡΑ, ανάμεσα στους οποίους περνά το μεγάλο ποτάμι. Το 
δρομολόγιό μας ανεβαίνει στην κοιλάδα του Ρήνου και μας οδηγεί 
στη ΖΥΡΙΧΗ, τη μεγαλύτερη Ελβετική πόλη, όπου θα έχουμε λίγο 

χρόνο να περπατήσουμε στη Μπανχοφστράσσε και να φτάσουμε 
μέχρι την παραλία της όμορφης λίμνης. Στην πόλη της ΛΟΥΚΕΡ-
ΝΗΣ φθάνουμε αργότερα για τον απογευματινό καφέ, πλάι στην 
όμορφη λίμνη με τη σκεπαστή γέφυρα και το ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΛΕ-
ΟΝΤΩΝ. Η μαγεία των Ελβετικών τοπίων θα συνεχιστεί και στη 
διαδρομή μας προς το Λουγκάνο και την ευρύτερη περιοχή του 
ΜΙΛΑΝΟΥ, όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση. 

11Η ΗΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ (πλοίο)
Νωρίς το πρωί αναχώρηση μέσω ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ για το λιμάνι της 
ΑΝΚΟΝΑ. Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ. Δια-
νυκτέρευση εν πλω.

12Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη το μεσημέρι στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και συνεχίζουμε για 
ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση, όπου θα φθάσουμε τρεις περίπου 
ώρες αργότερα.

Υ. Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΤΥΡΟΛΟ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΝΑΣ.
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1H ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΠΛΟΙΟ)
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Τακτο-
ποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ. Διανυκτέρευση εν 
πλω.

2H ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ - NOBΑΡΑ ή ΑΟΣΤΑ 
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για AOΣΤΑ. 
Η διαδρομή μας από την κεντρική και Βόρεια Ιταλία, διασχίζοντας 
τις εύφορες πεδιάδες της Αιμίλια Ρομάνια, με ενδιάμεσες στάσεις 
στη διαδρομή, αφού προσπεράσουμε την πόλη του ΜΙΛΑΝΟΥ, θα 
καταλήξουμε στην περιοχή της ΝΟΒΑΡΑ η της ΑΟΣΤΑ για δείπνο 
και διανυκτέρευση. 

3H ΗΜΕΡΑ: ΑΟΣΤΑ - ΓΕΝΕΥΗ - ΠΑΡΙΣΙ
Μετά το πρωινό, μέσω του τούνελ MONT BLANC, θα περάσουμε 
στην Ελβετία και τη Γενεύη, όπου θα έχουμε σύντομη περιήγηση 
στην πόλη της διπλωματίας, με το Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών, 
το μνημείο της μεταρρύθμισης, κ.α. Αποχαιρετάμε την πόλη και τη 
λίμνη ΛΕΜΑΝ με αναμνηστικές φωτογραφίες με φόντο τα ΛΕΥΚΑ 
ΟΡΗ και ξεκινάμε για ΠΑΡΙΣΙ. Φωτισμένη ήδη η Γαλλική πρωτεύ-
ουσα μόλις φθάνουμε το βράδυ και η πρώτη εικόνα είναι εντυπω-
σιακή. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4H ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
Γνωριμία με το ιστορικό και μοντέρνο ΠΑΡΙΣΙ. Η σημερινή πανο-
ραμική μας ξενάγηση περιλαμβάνει, την ΟΠΕΡΑ, την ΑΨΙΔΑ του 
ΘΡΙΑΜΒΟΥ, το ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ, τον ΠΥΡΓΟ του ΑΪΦΕΛ, το ΜΕ-
ΓΑΡΟ των ΑΠΟΜΑΧΩΝ, το ΚΑΡΤΙΕ ΛΑΤΕΝ, την ΣΟΡΒΟΝΗ, την 
ΠΑΝΑΓΙΑ των ΠΑΡΙΣΙΩΝ, το ΠΑΝΘΕΟΝ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, την 
ΒΑΣΤΙΛΛΗ, τα ΜΕΓΑΛΑ ΒΟΥΛΕΒΑΡΤΑ και τέλος το ΜΟΥΣΕΙΟ 
του ΛΟΥΒΡΟΥ (εσωτερική επίσκεψη) είναι ένα από τα μεγαλύτε-
ρα και παλαιότερα Μουσεία τέχνης στον κόσμο. Φιλοξενεί περί-
που 35.000 μεγάλης αξίας εκθέματα που περιλαμβάνουν έργα 

της αρχαιότητας και της μεσαιωνικής τέχνης μέχρι το 1848. Με-
ταξύ άλλων θα δούμε την ¨ΑΦΡΟΔΙΤΗ της ΜΗΛΟΥ, την ¨ΝΙΚΗ 
της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ¨και την γνωστή σε όλους ¨ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ¨ του 
ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ. Λίγο αργότερα, είκοσι χιλιόμετρα ΝΔ της Γαλλικής 
πρωτεύουσας θα επισκεφτούμε τα ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛ-
ΛΙΩΝ με τους πανέμορφους κήπους. Επιστροφή στο ΠΑΡΙΣΙ και 
επίσκεψη στο λόφο της ΜΟΝΜΑΡΤΗΣ με τη βασιλική ΣΑΚΡ ΚΕΡ 
Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος, στην πάντα ενδιαφέρουσα και αξι-
όλογη αγορά της Γαλλικής πρωτεύουσας. Δείπνο, διανυκτέρευση.

5H ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - EURODISNEY
Πρωινό και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της EURODISNEY. 
Τριάντα δύο μόνο χιλιόμετρα ανατολικά της Παρισινής πρωτεύου-
σας, απλώνεται η DISNEYLAND και μας περιμένει για να μας χα-
ρίσει πολλές συγκινήσεις. Βρισκόμαστε όμως πολύ κοντά και έτσι 
θα ξεκινήσουμε αμέσως το ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών, 
με το τραινάκι των πειρατών, θα περάσουμε από το μικρόκοσμο, 
θα ανεβούμε στο διαστημικό βουνό, θα οδηγήσουμε το δικό μας 
διαστημόπλοιο στο ΣΤΑΡ ΤΟΥΡΣ και θα επισκεφθούμε το μαγικό 
κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο, του Πήτερ Πάν και της Χιονά-
της με τους επτά Νάνους. Γεύμα προαιρετικά σε ένα από τα πολ-
λά εστιατόρια που υπάρχουν μέσα στο πάρκο και συνεχίζουμε με 
πολλά άλλα, μέχρι το απόγευμα που θα επιστρέψουμε στο ΠΑΡΙΣΙ. 
Μετά το δείπνο ακολουθείστε την πρόταση μας για προαιρετική 
ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ στο ΣΗΚΟΥΑΝΑ με τα γραφικά ΜΠΑΤΩ, κλεί-
νοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την επίσκεψή μας στο ΠΑΡΙΣΙ. 

6H ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (NOΡΜΑΝΔΙΑ)
Πρωινό, ημέρα ελεύθερη να ολοκληρώσουμε τη γνωριμία με τη 
Γαλλική πρωτεύουσα και την αγορά της η εναλλακτικά να ακο-
λουθήσετε την πρόταση μας για μια πολύ όμορφη προαιρετική 
εκδρομή στις γραφικές ακτές της Νορμανδίας, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις παραθαλάσσιες πόλεις και παρα-
θεριστικά κέντρα της Βόρειας Γαλλίας, DEAUVILLE, TROUVILLE 
και HONFLEUR. Θα δούμε το φαινόμενο της παλίρροιας και θα 

ΠΑΡΙΣΙ - ΑΛΣΑΤΙΑ 
(ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ) - ΕΛΒΕΤΙΑ 

10 ηµέρες

ΝΟΒΑΡΑ - ΑΟΣΤΑ - ΓΕΝΕΥΗ - ΠΑΡΙΣΙ - ΕURODISNEY - (ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ) 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Διαμονή, επτά διαν/σεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*sup - 4*.
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία, (7 πρωινά, 7 δείπνα).
• Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ εσωτερικές καμπίνες με W.C (ΑΒ4).
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
• Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό και ότι ρητά δεν
 αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point (25 € ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ)

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή 
στο Παρίσι, δείπνο, διανυκτέρευση. 

7Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό και η Έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρωτεύου-
σα της Αλσατίας, το ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, θα είναι ο επόμενος σταθμός 
μας. Η πλατεία Κλέμπερ, ο καθεδρικός ναός χτισμένος από κόκκι-
νο ψαμμόλιθο, αλλά και το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
είναι τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Νωρίς το βράδυ θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διαν/ση. 

8Η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - 
ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινό και μια ακόμη συναρπαστική ημέρα με μια υπέροχη δι-
αδρομή, αντικριστά στους ορεινούς όγκους του ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥ-
ΜΟΥ και του ΓΙΟΥΡΑ, ανάμεσα στους οποίους περνά το μεγάλο 
ποτάμι, μας οδηγεί στη ΖΥΡΙΧΗ, τη μεγαλύτερη Ελβετική πόλη και 
οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζόδρομους, την Μπάνχοφ-
στρασσε, την παλιά πόλη, την Φραουμύνστερ με τα εντυπωσιακά 
βιτρό του Σαγκάλ, τον Πύργο του Ρολογιού και τις γέφυρες του 
ποταμού Λίματ. Η ‘’μαγεία ‘’ των Ελβετικών τοπίων συνεχίζεται και 
προς τη ΛΟΥΚΕΡΝΗ. Σύντομη επίσκεψη στην πόλη που είναι κτι-
σμένη στην άκρη της λίμνης των τεσσάρων καντονιών με την χα-
ρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα και το Μνημείο των Λεόντων. 
Αμέσως μετά μέσω του τούνελ του Αγίου Γκοτάρδου και ενώ τα 
καταπράσινα πανέμορφα τοπία μας συνοδεύουν, θα καταλήξουμε 

το βράδυ στο ξενοδοχείο μας, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης 
του Μιλάνου, για δείπνο και διανυκτέρευση. 

9Η ΗΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ
Νωρίς το πρωί αφήνουμε την πόλη των «ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΟΔΑΣ» και μέσω ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ φθάνουμε στο λιμάνι της ΑΝ-
ΚΟΝΑ. Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ. Διανυ-
κτέρευση εν πλω.

10Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδι-
άμεση στάση, όπου φθάνουμε τρεις περίπου ώρες αργότερα.
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, τακτοποίηση 
στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν πλώ.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΡΜΑ ή ΠΙΑΤΣΕΝΤΣΑ
Άφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για Βόρεια 
Ιταλία, με μικρές ενδιάμεσες στάσεις, προσπερνώντας σημαντικές 
Ιταλικές μεγαλουπόλεις, όπως η ΜΠΟΛΟΝΙΑ, θα φθάσουμε το 
βράδυ στην περιοχή της ΠΑΡΜΑΣ η της ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ για δείπνο 
και διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το πριγκιπάτο του ΜΟΝΑΚΟ με τα πε-
ρίφημα ανάκτορα και το ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ακολου-
θεί η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της ΓΑΛΛΙΑΣ, η ΝΙΚΑΙΑ. Κτισμένη 
σε μια θαυμάσια τοποθεσία, κατά μήκος της κομψής καμπύλης του 
κόλπου του ΑΝΖ, στις εκβολές του ΠΑΓΙΟΝ, στους πρόποδες μιας 
σειράς λόφων, όπου δεσπόζει ένα πλατύ παραπέτασμα βουνών. 
Τους κήπους του ΑΛΒΕΡΤΟΥ του Α’, το ΗΡΩΟΝ, την παλαιά πόλη, 
την πλατεία ΜΑΣΣΕΝΑ και την παραλιακή λεωφόρο, θα επισκε-
φθούμε στην σημερινή μας περιήγηση πριν καταλήξουμε το βράδυ 
στο ξενοδοχείο μας στη Μασσαλία, για δείπνο και διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για σύντομη περιήγηση στην πρωτεύ-
ουσα της Προβηγκίας με τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου 
Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου όπως 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. Ακολουθεί επίσκε-
ψη στην Εξ αν Προβάνς, την ομορφότερη πόλη της Προβηγκίας 
και μία από τις ωραιότερες της Γαλλίας, για να δούμε έναν από 
τους παλαιότερους καθεδρικούς ναούς, την πλατεία Δημαρχείου, 
την Κουρ Μιαραμπά. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της ΚΑΤΑ-
ΛΩΝΙΑΣ, άφιξη νωρίς το βράδυ στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, δείπνο, χρόνος 
ελεύθερος, διαν/ση. 

5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ / ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρωινό και στην σημερινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε την ΓΟΤ-
ΘΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ όπου δεσπόζει ο καθεδρικός ναός, την εκκλησία 
της ΣΑΓΡΑΔΑ ΦΑΜΙΛΙΑ, έργο του γνωστού καταλανού αρχιτέκτο-
να Γκαουντί, το ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, μία μικρογραφία χαρακτηρι-
στικής ισπανικής αρχιτεκτονικής, το ΛΙΜΑΝΙ, την ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΟΥ 
ΚΟΛΟΜΒΟΥ, τη ΡΑΜΠΛΑΣ, το λόφο ΜΟΝΤΖΟΥΙΚ και τέλος 
το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ όπου έγιναν οι ολυμπιακοί αγώνες του 
1992. Στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί μπορείτε να απολαύ-
σετε πανοραμικά την πόλη από τον λόφο ΝΤΙΜΠΙΝΤΑΜΠΟ ή να 

επισκεφθείτε το πάρκο ΓΚΟΥΕΛ, έργο και αυτό του ισπανού αρχι-
τέκτονα ΓΚΑΟΥΝΤΙ. Δείπνο και προαιρετική διασκέδαση σε κέντρο 
Φλαμένκο. Διανυκτέρευση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΔΟΡΑ)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη στη διάθεση μας για περιπάτους και 
επισκέψεις, όπως στη La Rambla το δρόμο που χωρίζεται πρακτικά 
σε πέντε κομμάτια, κάθε ένα από τα οποία αντιπροσωπεύει και ένα 
διαφορετικό κομμάτι της πόλης. Μπορούμε ακόμη να επισκεφθού-
με το Μουσείο Πικάσο. Η ιδιοφυία του νεαρού καλλιτέχνη τονίζεται 
σε αυτό το μουσείο, το οποίο παρουσιάζει περίπου 3500 έργα 
του και χρειάζεται να δει κανείς προκειμένου να κατανοήσει την 
μετέπειτα εξέλιξή του. 
Εναλλακτικά προαιρετικά εκδρομή στο ανεξάρτητο κρατίδιο της 
ΑΝΔΟΡΑΣ. Αυτόνομη δημοκρατία βρίσκεται στα γαλλο-ισπανικά 
σύνορα στα Ανατολικά Πυρηναία όρη. Είναι μια δασώδης κοιλά-
δα που διαρρέεται από τον ποταμό Βαλίρα. Οι κάτοικοί της είναι 
περίπου 20.000 και κατανέμονται σε 6 κοινότητες. Πρωτεύου-
σα της είναι η Ανδόρα λα Βιέχα και η έκτασή της είναι 452 τετρ. 
χλμ. Μέσω ωραιότατης διαδρομής λοιπόν και διασχίζοντας τμήμα 
των Πυρηναίων, θα φθάσουμε στην πόλη της ΑΝΔΟΡΑΣ. Χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους και γνωριμία με την πάντα ενδιαφέρου-
σα αγορά του κρατιδίου, επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας, 
δείπνο, διανυκτέρευση.

7Η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΤΖΙΡΟΝΑ - ΑΒΙΝΙΟΝ - 
ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Τζιρόνα, για να θαυμάσου-
με μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό και την Εβραϊκή περιοχή. 
Επόμενος σταθμός η Αβινιόν, η παπική έδρα του Μεσαίωνα, πριν 
καταλήξουμε στη Μασσαλία, για δείπνο και διαν/ση.

8Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΠΑΡΜΑ Η ΜΠΟΛΟΝΙΑ
Πολύ νωρίς το πρωί αναχώρηση για ΠΑΡΜΑ η ΜΠΟΛΟΝΙΑ, μέσω 
της γνωστής διαδρομής, διασχίζοντας τις όμορφες ακτές της νότιας 
Γαλλίας, μέσω ΝΙΚΑΙΑΣ - ΓΕΝΟΒΑΣ, με μικρές στάσεις καθοδόν, 
για ξεκούραση και γεύμα, θα φθάσουμε το βράδυ στην περιοχή 
της ΠΑΡΜΑΣ η της ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.

9Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΜΑ Η ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ. Τακτοποίηση 
στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.

10Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και τρεις περίπου ώρες αργότερα 
στην Αθήνα. 

10 ηµέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές περιηγήσεις με σύγχρονο πολυτελές πούλμαν.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*sup - 4*. 
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (7 πρωινά & 7 δείπνα).
• Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΙΝΕΣ καμπίνες με W.C. (ΑΒ4).
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point (25 € ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ).
• Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό 
 και ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του. 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ - ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΑΝΔΟΡΑ)
ΠΑΡΜΑ - ΠΙΑΤΣΕΝΤΣΑ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ 

ΑΒΙΝΙΟΝ - ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΤΖΙΡΟΝΑ 
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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. 
• Αρχηγό - συνοδό. 
• 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). 
• Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΤΙΡΑΝΑ 
Αναχώρηση 06:30 για ΤΙΡΑΝΑ. Η διαδρομή μας μέσω ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με 
ενδιάμεσες στάσεις, μας οδηγεί στο συνοριακό σταθμό της ΚΑΚΑΒΙΑΣ. 
Μετά τις αναγκαίες διατυπώσεις και τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγρά-
φων, συνεχίζουμε για να καταλήξουμε το βράδυ στην περιοχή των ΤΙΡΑ-
ΝΩΝ για δείπνο και διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΤΙΡΑΝΑ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - TREMPINIE ή 
ΝΕΟΥΜ
Πρωινό, σύντομη επίσκεψη - περιήγηση στην Αλβανική πρωτεύουσα και 
αναχώρηση για μια από τις ομορφότερες πόλεις των ακτών της Δαλματί-
ας, το ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ. Διασχίζουμε τη βόρειο ΑΛΒΑΝΙΑ, για να φθά-
σουμε στο Μαυροβούνιο, με την πανοραμική μας διαδρομή από τον ΑΓΙΟ 
ΣΤΕΦΑΝΟ, να μας οδηγεί στο γνωστό τουριστικό θέρετρο της ΜΠΟΥΤ-
ΒΑ, την αρχαία ΒΟΥΘΟΗ, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πόλο έλξης 
χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο. Λίγο αργότερα θα βρεθούμε στον γρα-
φικό κολπίσκο του ΚΟΤΟΡ με την ομώνυμη κωμόπολη, μνημείο Πα-
γκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, με καθεδρικούς ναούς 
που χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα, ενώ κατά μήκος των ακτών του, 
σχηματίζονται μοναδικά φιόρδ. Νωρίς το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο μας στο ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ η το ΝΕΟΥΜ, όπου θα έχουμε δείπνο 
και διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟYΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρωινό και αναχώρηση για Κροατία, για να γνωρίσουμε τη μεσαιωνική 
πόλη του ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, περπατώντας στο εσωτερικό του κάστρου. 
Χτυπήθηκε ανηλεώς από Σέρβους και Μαυροβούνιους το 1991, σήμε-
ρα 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 πλα-
κόστρωτη περατζάδα-πλατεία που οδηγεί από το φραγκισκανό μοναστή-
ρι 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 κρου-
αζιέρα, στο πευκόφυτο νησί ΛΟΚΡΟΥΜ, που φιλοξενεί και το Βοτανικό 
κήπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΖΑΝΤΑΡ
Μετά το πρωϊνό η όμορφη διαδρομή μας συνεχίζεται με μία σημαντική 
πόλη και μεγάλο λιμάνι το ΣΠΛΙΤ. Εδώ θα έχουμε χρόνο να περπατήσου-
με και να γνωρίσουμε την πόλη που ο Ρωμαίος αυτοκράτορας ΔΙΟΚΛΗ-
ΤΙΑΝΟΣ επέλεξε να χτίσει το παλάτι του σε σχήμα Ρωμαϊκού Κάστρου. 
Μία πόλη που εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι συγκεντρώνει στοιχεία πολ-
λών διαφορετικών πολιτισμών. Η περιπλάνησή μας στις όμορφες ακτές 
της Δαλματίας συνεχίζεται με ένα ακόμη σημαντικό σταθμό, την πόλη 
ΤΡΟΓΚΙΡ, θησαυρό παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται 
υπό την προστασία της UNESCO. Tην αποκαλούν ‘ μινιατούρα της Βενε-

τίας ‘ και διαθέτει πλούσια ιστορία, αφού ιδρύθηκε στις αρχές του 3ου π.χ. 
αιώνα από Έλληνες αποίκους και την ονόμασαν ΤΡΑΓΚΟΥΡΙΟΝ, (νησί της 
κατσίκας). Η σημερινή πόλη αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό γοτθι-
κών και αναγεννησιακών ρυθμών. Νωρίς το βράδυ, θα τακτοποιηθούμε 
σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του ΣΙΜΠΕΝΙΚ η του ΖΑΝΤΑΡ, δεί-
πνο, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Πρωϊνό, σύντομη γνωριμία με την πόλη του ΖΑΝΤΑΡ και αναχώρηση για 
την περιοχή των λιμνών ΠΛΙΒΙΤΣΕ. Εδώ θα έχουμε χρόνο να επισκεφθού-
με ένα σημαντικό κομμάτι του τεράστιου Εθνικού πάρκου που το διαρρέει 
ο ποταμός Σλούσνιτσα και στον οποίον οφείλεται ο σχηματισμός μικρών 
λιμνών, καταρρακτών και φραγμάτων, ένα θέαμα μοναδικό που θα απο-
λαύσουμε για δύο περίπου ώρες, εικόνες μαγικές που θα << πάρουμε 
μαζί μας >> στο δρόμο προς την πόλη του ΖΑΓΚΕΜΠ. Αργά το απόγευμα 
θα καταλήξουμε και θα έχουμε χρόνο για σύντομη γνωριμία - περιήγηση, 
με την πρωτεύουσα της ΚΡΟΑΤΙΑΣ, για να δούμε μεταξύ άλλων και την 
πλατεία του Αγίου Μάρκου με το θυρεό της χώρας, το Δημαρχείο με την 
πέτρινη ασπίδα και τη λεωφόρο του Κύριλλου και Μεθόδιου. Τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ
Μετά το πρωινό θα έχουμε λίγο χρόνο να ολοκληρώσουμε τη γνωριμία 
με την πόλη του ΖΑΓΚΡΕΜΠ και αμέσως μετά αναχώρηση για το παρα-
θεριστικό κέντρο Μπλεντ (Bled), στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων, 
με την πανέμορφη λίμνη του και το νησάκι στο κέντρο της να δεσπόζει (το 
μοναδικό νησάκι σε λίμνη στη Σλοβενία). Χρόνος ελεύθερος για περιπά-
τους η προαιρετικά βαρκάδα στη λίμνη η ανάβαση στο εκπληκτικό κάστρο, 
με τη μαγευτική θέα της λίμνης, ανάμεσα στις βουνοκορφές των Άλπεων. 
Λίγο αργότερα θα βρεθούμε στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας, τη ΛΟΥ-
ΜΠΙΑΝΑ. 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 ξε-
νοδοχείο μας στο ΖΑΓΚΡΕΜΠ το βράδυ, για δείπνο και διαν/ση. 

7Η ΗΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη του ΝΙΣ. Σημαντικός σταθμός στη 
διαδρομή μας η πρωτεύουσα της Σερβίας το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, όπου θα έχουμε 
μικρή στάση γνωριμίας. Το βράδυ καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας για 
δείπνο και διαν/ση. 

8Η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ. 

Υ.Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΣΙΝ  ή ΤΟ ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ..

8 ηµέρες

ΤΙΡΑΝΑ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ 
ΤΡΟΓΚΙΡ - ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ 

ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΚΤΩΝ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ - ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΑΝΔΟΡΑ)
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (πλοίο)
Aναχώρηση για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, με ενδιάμεση στάση,, μετά 
τις αναγκαίες διατυπώσεις επιβίβασης στο πλοίο, θα γίνει ο από-
πλους για την ΑΝΚΟΝΑ. Διανυκτέρευση εν πλω.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ - TYΡΟΛΟ 
Άφιξη στην ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
του ΤΥΡΟΛΟ, Διασχίζουμε τις εύφορες πεδιάδες της ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΟ-
ΜΑΝΑ, προσπερνάμε την ΜΠΟΛΟΝΙΑ και την ΒΕΡΟΝΑ και απο-
λαμβάνουμε μία υπέροχη διαδρομή καθώς αρχίζει η ανάβαση των 
ΙΤΑΛΟΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ ΑΛΠΕΩΝ προς ΤΡΕΝΤΟ και ΜΠΟΛΖΑΝΟ. 
Το βράδυ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, στην ευρύτερη περιο-
χή ΤΟΥ ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ- 
ΜΑΝΧΑΙΜ
Πρωϊνό, σύντομη περιήγηση στην πόλη που είναι κτισμένη στη 
συμβολή των ποταμών ΖΙΛ και ΙΝ και αναχώρηση για ΜΑΝΧΑΙΜ. 
Η διαδρομή μας με μικρές στάσεις, στην πρωτεύουσα της Βαυα-
ρίας το ΜΟΝΑΧΟ, αλλά και την πόλη της ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗΣ, μας 
οδηγεί το βράδυ στο ΜΑΝΧΑΙΜ, για δείπνο και διανυκτέρευση. 

4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΧΑΪΜ - ΒΙΣΜΠΑΤΕΝ - ΠΑΡΑΡΗΝΙΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ - SΑΝΚΤ GOARSHAUSEN
Πρωινό και επίσκεψη στη λουτρόπολη του ΒΙΣΜΠΑΤΕΝ, διάσημο 
για τις θερμές πηγές του. Μια πόλη στο κρατίδιο της Έσσης, μέρος 
της μητροπολιτικής περιοχής της Φρανκφούρτης. Οι πρωτεύουσες 
των δύο κρατιδίων Έσσης με το Βισμπάντεν και Ρηνανία-Παλατι-
νάτο με το Μάιντς, είναι στις δύο πλευρές του ποταμού Ρήνου και 

συνδέονται με γέφυρα. Λίγο αργότερα μια μοναδική παραποτάμια 
διαδρομή δίπλα στο ΡΗΝΟ, από τους αμπελώνες της ΡΗΝΑΝΙΑΣ 
και τα ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ, μας οδηγεί στο όμορφο χωριου-
δάκι, SANKT GOARSHAUSEN. Tο απόγευμα επιστρέφουμε στο 
ΜΑΝΧΑΙΜ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΧΑΪΜ - ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ - ΛΕΙΨΙΑ - 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Μετά το πρωινό διασχίζουμε τα καταπράσινα τοπία της κεντρικής 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, με τη διαδρομή μας βόρεια, να περνά από την πόλη 
της ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ, όπου θα έχουμε μια σύντομη γνωριμία, 
στην πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, γνωστή για τους ου-
ρανοξύστες της, αλλά και ως 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 η Ντόιτσε Μπανκ, η Ντρέσντνερ Μπανκ, η Κομέρτσμπανκ. 
Με στάση καθοδόν και μικρή επίσκεψη στην πόλη της ΛΕΙΨΙΑΣ, 
καταλήγουμε στη Γερμανική πρωτεύουσα το βράδυ, για δείπνο και 
διανυκτέρευση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρωινό και περιήγηση - ξενάγηση στη γερμανική πρωτεύουσα. 
Θα γνωρίσουμε την σύγχρονη και την παλαιά ιστορία μιας πόλης 
σύμβολο. Θα δούμε την Πύλη του Βρανδεμβούργου, έμβλημα 
της πόλης, τα τελευταία μέτρα του τείχους που διχοτομούσε την 
πρωτεύουσα, το πλέον ιστορικό σημείο ελέγχου Τσάρλι και πρώην 
έδρα της Γκεστάπο, το Δημαρχείο, την εκκλησία Νικολάι, το κοι-
νοβούλιο Ράιχσταγκ με το γυάλινο θόλο, την πασίγνωστη Κουρ-
φίστερνταμ, τον δρόμο με τα καφέ και τα πολύ γνωστά πολυκα-
ταστήματα. Η πανοραμική μας ξενάγηση κλείνει με το μοναδικό 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ, με την έξοχη Βαβυλωνιακή πτέρυγα, 
με την Πύλη της Ιστάρ και τους υπολοίπους μεσοποταμιακούς θη-
σαυρούς. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πε-
ρίφημη λεωφόρο ΟΥΝΤΕΡ ΝΤΕ ΛΙΝΤΕΝ με τα εμπορικά κέντρα, 
αλλά και την ΜΠΕΡΚΕΡΜΑΝ ΣΤΡΑΣΣΕ, με πολυάριθμα μικρά μα-
γαζιά, καφέ και εστιατόρια, την περίφημη πλατεία ΠΟΤΣΝΤΑΜΕΡ 
και ΣΑΒΙΓΚΝΥΠΛΑΤΣ. Δείπνο και διανυκτέρευση το βράδυ. 

7Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΔΑΜ 
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την επίσημη πρωτεύουσα των 
αυτοκρατόρων της Γερμανίας, το ΠΟΤΣΔΑΜ, τριάντα μόνο χιλιόμε-
τρα νότια του ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρί-
σουμε το ΑΝΑΚΤΟΡΟ του ΚΑΙΖΕΡ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ, το ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ 
με τα θρυλικά ανάκτορα που χρονολογούνται από την εποχή του 
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ και να περπατήσουμε μέχρι τα 
γραφικά δρομάκια της πόλης με τα Ολλανδικά τετράγωνα, με τα 
κοκκινότουβλα μαγαζάκια με παραδοσιακές γεύσεις. Επιστροφή 
στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ & 
ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

11 ηµέρες

ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΜΑΝΧΑΪΜ - ΒΙΣΜΠΑΤΕΝ - 
ΡΗΝΟΣ - SΑΝΚΤ GOARSHAUSEN - ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ - ΛΕΙΨΙΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΠΟΤΣΔΑΜ - ΔΡΕΣΔΗ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΒΕΡΟΝΑ 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, 8 διαν/σεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία εκτός της 2ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
 (8 πρωϊνά / 7 δείπνα).
• Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ εσωτερικές καμπίνες με W.C (ΑΒ4).
• Αρχηγός - συνοδός.
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
• Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό και ότι ρητά δεν
 αναφέρεται στο Πρόγραμμα και τις παροχές του.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point (30 € ανά άτομο)

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

8Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
Πρωϊνό και επόμενος σταθμός η ΔΡΕΣΔΗ, η «ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ των 
ΓΕΡΜΑΝΩΝ». Ο ποταμός ΕΛΒΑΣ την χωρίζει σε δύο τμήματα, την 
παλαιά και την νέα πόλη. Αυτός ο διαχωρισμός έχει λιγότερη ση-
μασία σήμερα μετά τους βομβαρδισμούς του 1945, αφού μέσα 
σε μια νύχτα άλλαξε ολόκληρο το σχέδιο της πόλης. Παρόλα αυτά 
όμως παραμένει πλούσια σε μνημεία, με μεγάλη καλλιτεχνική και 
πολιτιστική παράδοση. Θα δούμε λοιπόν το μεγαλειώδες αρχιτε-
κτονικό συγκρότημα «ZWIMGER», μέρος της πριγκηπικής κατοικίας 
του 17ου αιώνα, πολυτελές κτίριο σε ρυθμό ΜΠΑΡΟΚ, σχεδι-
ασμένο από τον MATHIAS POPPELMAN. Ακολουθεί επίσκεψη 
στην πλατεία Θεάτρου, με το ΘΕΑΤΡΟ της ΟΠΕΡΑΣ και στην ΚΑ-
ΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΥΛΗΣ, ένα πραγματικό κόσμημα αρ-
χιτεκτονικής, έργο του Ιταλού GAETANO CHIAVERI. Συνεχίζου-
με τη διαδρομή μας για να καταλήξουμε στη ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, την 
πόλη του διάσημου Γερμανού ζωγράφου ΝΤΥΤΕΡ ΑΛΜΠΡΕΧΤ, 
την πόλη που δίκασε το 1945-46 τους εγκληματίες ΝΑΖΙ. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, περίπατοι γνωριμίας με την πόλη, 
διανυκτέρευση. 

9Η ΗΜΕΡΑ: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΒΕΡΟΝΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΕΡΟΝΑ. Αφού παρακάμψου-
με τη Βαυαρική πρωτεύουσα το ΜΟΝΑΧΟ, διασχίζουμε τα πα-
νέμορφα τοπία του ΤΥΡΟΛΟ και μέσω ΜΠΟΛΖΑΝΟ - ΤΡΕΝΤΟ, 
καταλήγουμε στην ευρύτερη περιοχή της ΒΕΡΟΝΑΣ, για δείπνο 
και διαν/ση. 

10Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΝΑ - ΑΝΚΟΝΑ
Νωρίς το πρωί αφήνουμε την πόλη που φιλοξενεί το σπίτι του 
«ΡΩΜΑΙΟΥ και της ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ» με κατεύθυνση το λιμάνι της ΑΝ-
ΚΟΝΑΣ. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέ-
ρευση εν πλώ.

11Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και τρεις περίπου ώρες αργότερα 
στην ΑΘΗΝΑ.

Υ.Γ. Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΝΑΣ ή ΤΟΥ ΤΡΕΝΤΟ 
ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ ΤΗΝ 4Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 
ΕΚΔΡΟΜΗΣ.
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ 
Aναχώρηση 06:00 από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση σε καφέ της Εθνι-
κής Οδού στην περιοχή της Λαμίας, και της Λάρισας για γεύμα 
προαιρετικά, άφιξη στο συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγ-
χος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τη 
ΣΕΡΒΙΑ και την περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Η διαδρομή μας 
από την πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ προσπερνώντας 
το ΝΟΒΙΣΑΝΤ μας οδηγεί 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, χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας, στην πρωτεύουσα των Μα-
γυάρων, διαν/ση. 

3Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Μετά το πρωινό σύντομη περιήγηση - γνωριμία με το «Μαργαριτά-
ρι του Δούναβη» και συνεχίζουμε το ταξίδι μας από μία αρκετά εν-
διαφέρουσα διαδρομή που οδηγεί στην πιο όμορφη ίσως πόλη της 
Πολωνίας, την ΚΡΑΚΟΒΙΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και χρόνος ελεύθερος, στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 
του 2000, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ξενάγηση) // WIELICZKA
Πρωινό και γνωριμία με το ‘’στολίδι της Πολωνίας’’ όπως χαρακτη-
ριστικά την αποκαλούν και ήταν κάποτε η πρωτεύουσα των Γιαγγε-
λόνων. Ξεκινάμε την πανοραμική μας ξενάγηση από την πανέμορφη 

μεσαιωνική πλατεία με την παλαιά υφασματαγορά και το μνημείο 
του ποιητή «ΜΙΣΚΕΒΙΤΣ», με τις τέσσερις αλληγορικές μορφές στη 
βάση του, την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «MARIACKI» μνημεια-
κής γοτθικής κατασκευής, με τον φύλακα τρομπετιστή στην κορυφή 
του καμπαναριού. Συνεχίζουμε με το ιστορικό πανεπιστήμιο των 
ΓΙΑΓΓΕΛΟΝΩΝ και καταλήγουμε στο μεσαιωνικό κάστρο, ΒΑΒΕΛ 
που υψώνεται πάνω από τον ποταμό ΒΙΣΤΟΥΛΑ, με τη «ΓΟΤΘΙΚΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ», όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός των Πο-
λωνών Βασιλιάδων, όπου μαζί με το Βασιλικό Πύργο, δεσπόζουν 
της πόλεως από το λόφο. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος στην πα-
λαιά πόλη και αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τα παλαιά ΑΛΑΤΟ-
ΡΥΧΕΙΑ WIELICZKA για να θαυμάσουμε ένα μοναδικό μνημείο, 
που εκτείνεται 304 μέτρα υπογείως, σε εννέα επίπεδα, με δαιδα-
λώδεις στοές, αίθουσες, σήραγγες και λίμνες. Τρία μόνο επίπεδα 
είναι σήμερα επισκέψιμα, τα οποία και θα γνωρίσουμε. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - 
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την πολωνική πρωτεύουσα με δύο 
όμως σημαντικούς σταθμούς στη διαδρομή μας. Το παγκοσμίως 
γνωστό μνημείο του BIRKENAU στο ΑΟΥΣΒΙΤΣ, το μεγαλύτερο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης των ΝΑΖΙ κατά τη διάρκεια του Β’ πα-
γκοσμίου πολέμου θα γνωρίσουμε από κοντά, μια εμπειρία που 
συγκλονίζει. Η διαδρομή μας προς ΒΑΡΣΟΒΙΑ συνεχίζεται με στά-
ση στο CZESTOCHOWA, για να επισκεφθούμε το μοναστήρι «ΓΙΑ-
ΣΝΑ ΓΚΟΡΑ». Μια από τις πιο σημαντικές πόλεις της ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 
που συχνά αποκαλείται «θρησκευτική πρωτεύουσα» με εκατομ-
μύρια πιστών να συρρέουν από όλα τα μέρη της γης, για να προ-
σκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΝΤΟΝΑΣ, η 
αγιογραφία χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, αλλά ο θρύλος λέει 
ότι την εικόνα την έφτιαξε ο Ευαγγελιστής Λουκάς από ένα κομμάτι 
ξύλο από το τραπέζι της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΝΑΖΑΡΕΤ. Το βράδυ θα 
καταλήξουμε στη ΒΑΡΣΟΒΙΑ, δείπνο, τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο, διανυκτέρευση. 

6Η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΣΟΒΙΑ (ξενάγηση)
Μετά το πρωινό ξεκινάμε τη γνωριμία μας από την παλαιά πόλη 
και τα Βασιλικά ανάκτορα, όπου μετά την ολοσχερή καταστροφή 
της κατά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, 800 κτίρια ανοικοδομήθηκαν με 
πιστή λεπτομερειακή αντιγραφή, από ιστορικά ντοκουμέντα, σκίτσα, 
πίνακες και φωτογραφίες. Το ROYAL CASTLE Γοτθικό κτίσμα του 
13ου αιώνα, το βλέπουμε σήμερα στην ανακαινισμένη ΜΠΑΡΟΚ 
μορφή του, καθώς επίσης και την Κολώνα του Σιγισμούνδου, το 
άγαλμα της Σειρήνας και την πλατείας της Νίκης. Τέλος το πάρκο 
«LAZIENKI» από τα ωραιότερα της ΕΥΡΩΠΗΣ που κατασκευάστη-
κε το 1766 από τον τελευταίο Βασιλιά της Πολωνίας, και μέσα 
βρίσκεται το «ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ» με τις θαυμάσιες αίθουσες 
χορού, την αίθουσα των πορτρέτων και τη μεγάλη τραπεζαρία όπου 

11 ηµέρες

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - WIELICZKA - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΣΕΣΤΟΧΟΒΑ 
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΚΑΣΤΡΟ ΚΣΙΑΖ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Eκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, 10 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
 (3* - 4* ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ).
• Ημιδιατροφή, (10 πρωινά, 1 γεύμα & 9 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 η δείπνα.
• Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό και ότι ρητά 
 δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

λάμβαναν χώρα τα περίφημα δείπνα της Πέμπτης, το άγαλμα του 
Σοπέν, κ.α. Κλείνουμε την ξενάγηση μας με επίσκεψη στο Μνημείο 
της Εξέγερσης, στο γκέτο της πόλης, γεύμα, χρόνος ελεύθερος για 
περιπάτους, διαν/ση.

7Η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ
Πρωινό και αναχώρηση για Wroclaw. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο και γνωριμία με τη «Βενετία του Βορρά» μία πόλη με 
γέφυρες και εντυπωσιακά κτίρια, κατά μήκος του ποταμού ΟΝΤΕΡ, 
όπου γύρω του είναι κτισμένη η πόλη, που είχε οριστεί και ως 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2016. Δείπνο, δια-
νυκτέρευση.

8Η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΟΤΣΛΑΒ - KSIAZ - MΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το περίφημο κάστρο Ξιάζ, (Ksiaz 
Castle), ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα στην Πολωνία. Χτισμέ-
νο σε έναν μεγαλοπρεπή απότομο βράχο με θέα στον ποταμό 
Pelcznica που συχνά αναφέρονται σε αυτό ως το «μαργαριτάρι 
της νότιας Σιλεσίας». Το κάστρο πέρα από ιστορικό μνημείο, στε-
γάζει επίσης γκαλερί τέχνης. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για την 
πρωτεύουσα της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, τη ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ. Με ενδιάμεση 
στάση στη διαδρομή για προαιρετικό γεύμα και ξεκούραση, θα κα-
ταλήξουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας, όπου μετά το δείπνο, θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιπάτους γνωριμίας στην πιο πυ-
κνοκατοικημένη πόλη της κεντρικής Ευρώπης, χτισμένη στις όχθες 
του Δούναβη και πολύ κοντά στα σύνορα της Αυστρίας, διαν/ση.

9Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Πρωινό και αναχώρηση για μια ακόμη σημαντική πόλη την πρω-
τεύουσα της Σερβίας, το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ. Θα φθάσουμε αργά το 
απόγευμα και θα έχουμε και εδώ την ευκαιρία σύντομη περιή-
γηση - γνωριμία με την πόλη και ορισμένα αξιοθέατα, όπως το 
Kalemegdan, οχυρό και πάρκο που βρίσκεται στην περιοχή Stari 
Grad κοντά στο κέντρο της πόλης, την πλατεία Δημοκρατίας, μια 
από της πλατείες του κέντρου που βρίσκονται κάποια από τα δι-
ασημότερα κτίρια, όπως το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικού θέατρο 
και το άγαλμα του Πρίγκιπα Μιχαήλ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο, διαν/ση.

10Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΣΚΟΠΙΑ
Πρωινό, ολοκληρώνουμε τη γνωριμία με την πόλη και αναχώρη-
ση για ΣΚΟΠΙΑ, με ενδιάμεση στάση και τις αναγκαίες διατυπώσεις 
των συνόρων, για να φθάσουμε το βράδυ, στην πόλη των ΣΚΟ-
ΠΙΩΝ, για δείπνο και διανυκτέρευση.

11Η ΗΜΕΡΑ: ΣΚΟΠΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, από τη γνωστή διαδρομή, μέσω 
του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων, με μικρές στάσεις στην 
περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ και της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη το βράδυ.

Υ.Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΙΝ ή ΤΟ ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.



1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - 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 συ-
νοριακό 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 ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Προσπερνώντας την 
πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ και το ΝΟΒΙΣΑΝΤ, καταλήγου-
με αργά το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα με τουριστικό πλοι-
άριο στο ΔΟΥΝΑΒΗ, ‘απολαμβάνοντας’ έτσι τη νυκτερινή όψη της πόλης, 
διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση) 
Πρωινό και ξενάγησή μας ξεκινά από τη ΒΟΥΔΑ και το λόφο του ΓΚΕ-
ΛΕΡΤ 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 ελεύ-
θερο 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 ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
Μετά το πρωινό αφήνουμε την πρωτεύουσα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και συνε-
χίζουμε το ταξίδι μας μέσα από μια όμορφη διαδρομή για την ΠΡΑΓΑ. 
Φθάνουμε στη ‘’Χρυσή πόλη’’ και κάνουμε την πρώτη μας γνωριμία, πριν 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, για δείπνο και διανυκτέρευση.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ (ξενάγηση) - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ
Πρωινό και αρχίζουμε αμέσως την ξενάγηση της πόλης, από την ΚΑ-
ΣΤΡΟΥΠΟΛΗ με το μεγαλοπρεπή Ναό του ΑΓΙΟΥ ΒΙΤΟ, κατηφορίζουμε 
στη συνέχεια για να συναντήσουμε το ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κα-
θώς και τη γέφυρα του ΚΑΡΟΛΟΥ και να καταλήξουμε στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
με το ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟΙ, την οδό ΠΑΡΙΣΙΩΝ και την ΕΒΡΑΙΚΗ ΣΥ-
ΝΟΙΚΙΑ και τέλος τη γέφυρα του ΤΣΕΧ. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε 
το γραφικό καταπράσινο θέρετρο του ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ με τις φημισμέ-
νες ιαματικές πηγές στην κοιλάδα του ποταμού Τέμπλα. Τον 14ο αιώνα 
ονομάστηκε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΗ από τον αυτοκράτορα ΚΑΡΟΛΟ τον 4ο 
και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των 
γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής, όπως ο ΤΣΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ο 
ΓΚΑΙΤΕ, ο ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ο ΜΠΑΧ, ο ΜΑΡΞ κ.α. Χρόνος ελεύθερος για να 
περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια του χωριού ή να κάνουμε αγορές 

στα πολυάριθμα τουριστικά καταστήματα. Επιστροφή στην ΠΡΑΓΑ, δείπνο 
και διανυκτέρευση. 
6Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - (ΔΡΕΣΔΗ) 
Μετά το πρωινό έχετε να επιλέξετε περιπάτους για να ολοκληρώσετε 
τη γνωριμία με την πόλη και την αγορά της, με τα περίφημα κρύσταλλα 
ΒΟΗΜΙΑΣ, ή προαιρετικά εκδρομή στη ΔΡΕΣΔΗ, τη «ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ των 
ΓΕΡΜΑΝΩΝ» Ο ποταμός ΕΛΒΑΣ τη χωρίζει σε δύο τμήματα, την παλαιά 
και την νέα πόλη. Αυτός ο διαχωρισμός έχει λιγότερη σημασία σήμερα 
μετά τους βομβαρδισμούς του 1945, αφού μέσα σε μια νύχτα άλλαξε 
ολόκληρο το σχέδιο της πόλης. Παρόλα αυτά όμως παραμένει πλούσια 
σε μνημεία, με μεγάλη καλλιτεχνική και πολιτιστική παράδοση. Θα δούμε 
λοιπόν το μεγαλειώδες αρχιτεκτονικό συγκρότημα «ZWIMGER», μέρος 
της πριγκηπικής κατοικίας του 17ου αιώνα, πολυτελές κτίριο σε ρυθμό 
ΜΠΑΡΟΚ, σχεδιασμένο από τον MATHIAS POPPELMAN. Ακολουθεί 
επίσκεψη στην πλατεία Θεάτρου, με το ΘΕΑΤΡΟ της ΟΠΕΡΑΣ και στην 
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΥΛΗΣ, ένα πραγματικό κόσμημα αρχιτεκτο-
νικής, έργο του Ιταλού GAETANO CHIAVERI. Χρόνος ελεύθερος γεύμα 
προαιρετικά και επιστροφή στην ΠΡΑΓΑ για δείπνο και διανυκτέρευση.

7Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για ΒΙΕΝΝΗ. Νωρίς το μεσημέρι φθάνουμε στην 
πόλη του ΣΤΡΑΟΥΣ και θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο 
σπουδαιότερο παλάτι της ΒΙΕΝΝΗΣ, το ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ, ενώ στην πανορα-
μική μας περιήγηση θα 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 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ-
ΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΒΑΡΤΣΕΝ-
ΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα και ο γοτθικού ρυθμού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ 
ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο σε 
εστιατόριο της πόλης, διανυκτέρευση.

8Η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΝΙΣ 
Mετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω της γνωστής διαδρομής (ΒΟΥ-
ΔΑΠΕΣΤΗ - ΣΕΓΚΕΤ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ) με ενδιάμεσες στάσεις, για την περι-
οχή της ΝΙΣ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

9Η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αφήνουμε τη ΣΕΡΒΙΑ με προορισμό τον συνοριακό σταθμό 
των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε το τα-
ξίδι μας για την ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

Υ.Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ OI ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΣ ΝΑ 
ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΣΙΝ ή ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝ/ΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΕΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ 
(ΔΡΕΣΔΗ) - ΒΙΕΝΝΗ

9 ηµέρες

ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ - ΔΡΕΣΔΗ - ΒΙΕΝΝΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (3* - 4* στη ΣΕΡΒΙΑ).
• Ημιδιατροφή (8 πρωινά, 1 γεύμα και 7 δείπνα).
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αρχηγός - συνοδός. • Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α.

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

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
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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.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α.

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

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΣΟΦΙΑ
Αναχώρηση 06:30 πμ από ΑΘΗΝΑ, ενδιάμεσες στάσεις στην περιοχή της 
ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑΡΙΣΑΣ και η διαδρομή μας συνεχίζεται για ΣΟΦΙΑ μέσω 
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων, άφιξη το βράδυ, δείπνο, 
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΦΙΑ - ΣΙΝΑΪΑ
Πρωϊνό σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για ΡΟΥΜΑΝΙΑ και 
την πόλη ΣΙΝΑΪΑ. Με ενδιάμεσες στάσεις θα φθάσουμε το βράδυ, τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος για περίπατους γνωριμίας 
με την πόλη.
3Η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΝΑΪΑ - ΠΕΛΕΣ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - 
ΦΡΟΥΡΙΟ ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΒ 
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο παλάτι ΠΕΛΕΣ, τη θερινή κατοικία του βασιλιά 
ΚΑΡΟΛΟΥ και το ορθόδοξο μοναστήρι του ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ και συνεχί-
ζουμε για το φρούριο ΜΠΡΑΝ (ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ). Αμέσως μετά 
θα γνωρίσουμε τη μεσαιωνική πόλη ΜΠΡΑΣΩΒ (18ου αιώνα) με την Μαύ-
ρη εκκλησία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, 
διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΡΑΣΩΒ - ΙΑΣΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για το ΙΑΣΙΟ, την παλιότερη πόλη της Ρουμανί-
ας, πρώην πρωτεύουσα της ηγεμονίας της Μολδοβλαχίας και δεύτερη σε 
πληθυσμό πόλη της χώρας, μετά το Βουκουρέστι. Ήταν σπουδαίο ελληνι-
κό 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. Φθάνουμε και ξεκινάμε την 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. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: ΙΑΣΙΟ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ 
- ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ ΓΚΟΥΡΑ ΧΟΜΟΡΟΥΛΟΥΙ 
Πρωινό και μια υπέροχη μέρα, με μοναδικά τοπία ξεκινάει. H διαδρομή μας 
με κατεύθυνση την περιοχή της Μπουκοβίνας, μας οδηγεί στα πιο αντιπρο-
σωπευτικά 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, διανυ-
κτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΟΥΡΑ ΧΟΜΟΡΟΥΛΟΥΙ - ΜΟΝΗ ΒΟΡΟΝΕΤ - 
KΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ (SALINA TURDA) 
Πρωινό και επίσκεψη στη ΜΟΝΗ ΒΟΡΟΝΕΤ, που είναι πολύ γνωστή τόσο για 
τις εσωτερικές, όσο και τις εξωτερικές τοιχογραφίες της. Οι τελευταίες πραγ-

ματοποιήθηκαν από τον ζωγράφο Μάρκου. Το γνωστό μπλε του Βορονέτ από 
την «Τελευταία κρίση» είναι μοναδικό ανάμεσα σε αναπαραστάσεις πολλών 
εκκλησιών της Μολδαβίας. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για Κλούζ-Ναπόκα, 
που είναι ένα από τα κυριότερα βιομηχανικά, επιστημονικά και πολιτιστικά κέ-
ντρα της Ρουμανίας. Βρίσκεται στην Τρανσυλβανία της οποίας και αποτελεί 
παραδοσιακή πρωτεύουσα. Θα προσπεράσουμε ωστόσο την ΚΛΟΥΖ, για να 
επισκεφθούμε το μεγαλύτερο Μουσείο - αλατωρυχείο στον κόσμο, το Salina 
Turda, που έχει γίνει γνωστό από τους αρχαίους χρόνους, αλλά τέθηκε σε 
λειτουργία για υπόγειες εργασίες, κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής περιόδου. Το 
περίφημο αλατωρυχείο της Turda, ανακαινίστηκε και μετετράπη σε δημοφιλές 
τουριστικό αξιοθέατο. Σήμερα, οι επισκέπτες του παλιού αλατωρυχείου κα-
λούνται να κατέβουν σχεδόν 120 μέτρα μέσα στη Γη, προκειμένου να γνωρί-
σουν από κοντά την ιστορία του αλλά και να διασκεδάσουν ανεβαίνοντας στο 
καρουζέλ ή κάνοντας βαρκάδα που σε ξεναγεί στο υπόγειο ορυχείο και τους 
εντυπωσιακούς σταλαγμίτες. Άφιξη στην ΚΛΟΥZ, τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο, δείπνο, διαν/ση.
7Η ΗΜΕΡΑ: KΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ - ΣΙΜΠΙΟΥ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Ρουμανική πρωτεύουσα, με ενδιάμεσο 
σταθμό το ΣΙΜΠΙΟΥ, μια από τις γραφικότερες πόλεις της Ρουμανίας, που δι-
ατηρεί αναλλοίωτα τα μεσαιωνικά της στοιχεία και διαθέτει το πολύ αξιόλογο 
υπαίθριο Εθνογραφικό Μουσείο ΑSTRA. Με ενδιάμεση στάση, θα τακτοποι-
ηθούμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ για δείπνο και δι-
ανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ξενάγηση)
Πρωινό και ξεκινάμε την πανοραμική μας ξενάγηση από το παλάτι της Άνοιξης, 
το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου, θα συνεχίσουμε με το 
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς και το παλάτι 
της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. που είναι το δεύτερο σε μέγεθος 
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιή-
γησης μας, θα θαυμάσουμε ακόμη 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 Πα-
τριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το Μουσείο του 
Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για 
περιπάτους, στην παλαιά πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΛΕΒΕΝ - ΣΟΦΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ΣΟΦΙΑ, με ενδιάμεσο σταθμό την πόλη του ΠΛΕ-
ΒΕΝ, όπου θα έχουμε σύντομη στάση. Άφιξη νωρίς το βράδυ, δείπνο και 
χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας με την πρωτεύουσα της Βουλ-
γαράις. Διανυκτέρευση. 
10Η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, από τη γνωστή πλέον διαδρομή, με 
μικρή ενδιάμεση στάση στη λουτρόπολη του ΣΑΝΤΑΝΣΚ. Ακολούθως μέσω 
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, με ενδιάμεσες στάσεις στην περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ και της ΛΑ-
ΜΙΑΣ, φθάνουμε το βράδυ.

Υ.Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΓΚΟΥΡΑ ΧΟΜΟΡΟΥΛΟΥΙ ΚΑΙ 
ΚΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ.

10 ηµέρες

ΣΟΦΙΑ - ΣΙΝΑΪΑ - ΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΑΝ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΜΠΡΑΣΟΒ - ΙΑΣΙΟ 
ΓΚΟΥΡΑ ΧΟΜΟΡΟΥΛΟΥΙ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ & 
ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΣΑΛΙΝΑ ΤΟΥΡΝΤΑ - ΚΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ 

ΣΙΜΠΙΟΥ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΣΟΦΙΑ
Αναχώρηση 06:30 για ΣΟΦΙΑ μέσω ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, με ενδιάμε-
σες στάσεις. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέ-
ρευση. 

2Η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΦΙΑ - ΣΙΝΑΙΑ 
Πρωινό, 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 ΗΜΕΡΑ: ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Πρωινό, επίσκεψη στο παλάτι ΠΕΛΕΣ, τη θερινή κατοικία του βα-
σιλιά ΚΑΡΟΛΟΥ και το Ορθόδοξο Μοναστήρι του ΚΑΤΑΚΟΥΖΗ-
ΝΟΥ. Λίγο αργότερα θα φθάσουμε στο φρούριο ΜΠΡΑΝ (ΠΥΡ-
ΓΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ) και θα ολοκληρώσουμε με την μεσαιωνική 
πόλη ΜΠΡΑΣΩΒ (18ου αιώνα) με την Μαύρη εκκλησία. Το βρά-
δυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ για 
δείπνο και διαν/ση. 

4Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 
Πρωινό και ξεκινάμε την πανοραμική μας ξενάγηση, όπου μεταξύ 
άλλων θα δούμε το παλάτι της Άνοιξης, που διέμεινε η οικογέ-
νεια Τσαουσέσκου, το Μουσείο του χωριού (εσωτερική επίσκεψη), 
που είναι μοναδικό στο είδος του και η περιήγηση μας συνεχίζεται 

για να θαυμάσουμε το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσα-
ουσέσκου, 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 Ορ-
θόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθε-
νώνα, το Μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. 
Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην Παλιά πόλη, 
δείπνο, διανυκτέρευση.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ - 
ΣΟΦΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για Σόφια. Σημαντικός σταθμός στη δια-
δρομή μας, το VELIKO TARNOVO, μια πόλη χτισμένη στις όχθες 
του ποταμού Γιάντρα, γνωστή ως η παλαιά πρωτεύουσα της δεύτε-
ρης 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 ξενοδο-
χείο μας, όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΑΘΗΝΑ
Πρωϊνό και αναχώρηση για την όμορφη λουτρόπολη του ΣΑ-
ΝΤΑΝΣΚΙΙ, με το εντυπωσιακό δέντρο στην κεντρική πλατεία 500 
ετών, δίπλα στο αρχαίο μαρμάρινο σιντριβάνι. Στάση και συνεχίζου-
με για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη 
το βράδυ. 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΚΑΡΠΑΘΙΑ 

6 ηµέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*.
• Ημιδιατροφή (5 πρωϊνά & 5 δείπνα).
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α.

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

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΣΟΦΙΑ - ΣΙΝΑΙΑ - ΠΑΛΑΤΙ ΠΕΛΕΣ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ - ΦΡΟΥΡΙΟ 
ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΒ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με σύγχρονο πούλμαν.
• Έξι διαν/σεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ 3*) 
• Έξι πρωινά και έξι δείπνα.
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα..
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

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

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΣΟΦΙΑ
Αναχώρηση 06:30 για ΣΟΦΙΑ μέσω ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, με ενδιάμε-
σες στάσεις. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέ-
ρευση. 

2Η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΦΙΑ - ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ - BOYKOYΡEΣTI
Πρωινό, σύντομη περιήγηση στη Βουλγαρική πρωτεύουσα και 
αναχώρηση για ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ. Σημαντικός σταθμός στη διαδρο-
μή 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 ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 
Πρωινό και ξεκινάμε την πανοραμική μας ξενάγηση, όπου μεταξύ 
άλλων θα δούμε το παλάτι της Άνοιξης, που διέμεινε η οικογέ-
νεια Τσαουσέσκου, το Μουσείο του χωριού (εσωτερική επίσκεψη), 
που είναι μοναδικό στο είδος του και η περιήγηση μας συνεχίζεται 
για να θαυμάσουμε το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσα-
ουσέσκου, 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 Ορ-
θόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθε-
νώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. 
Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο, διανυκτέ-
ρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική περιοχή των Καρπαθίων. 
Πρώτος σταθμός τα ΣΙΝΑΙΑ, για να ακολουθήσει το παλάτι ΠΕΛΕΣ, 
η θερινή κατοικία του βασιλιά ΚΑΡΟΛΟΥ και το ορθόδοξο μο-
ναστήρι του ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ. Αμέσως μετά θα φθάσουμε στο 
φρούριο ΜΠΡΑΝ (ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ) και θα ολοκλη-
ρώσουμε με την μεσαιωνική πόλη ΜΠΡΑΣΩΒ (18ου αιώνα) με 
την Μαύρη εκκλησία. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας στο 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, για δείπνο και διαν/ση. 

5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ - ΒΑΡΝΑ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για τα όμορφα τοπία στις ακτές της Μαύ-
ρης θάλασσας. Η πόλη της ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΣ με το μεγάλο λιμάνι 
‘μας φιλοξενεί’ για μια σύντομη γνωριμία - περιήγηση. Η διαδρομή 
μας συνεχίζεται νότια κατά μήκος των ακτών της Μαύρης θάλασσας, 
για να καταλήξουμε στην πόλη της ΒΑΡΝΑΣ νωρίς το απόγευμα και 
να αρχίσουμε αμέσως τη γνωριμία με την πόλη, για να δούμε την 
πλατεία της 9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, την ΟΠΕ-
ΡΑ, την ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ κ.α. Δείπνο, διαν/ση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΝΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΜΠΑΝΣΚΟ ή 
ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
Πρωινό και αναχώρηση για ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ, η διαδρομή μας 
συνεχίζεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, απολαμβάνοντας τα 
πανέμορφα τοπία και μας οδηγεί στην ‘’καρδιά της Βουλγαρίας’’, 
στις γραφικές πλαγιές του Αίνου και του βουνού Σρέντνα. Μέσω 
ΣΛΙΒΕΝ, φθάνουμε στη ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ, τη δεύτερη σε μέγεθος 
πόλη της Βουλγαρίας. Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ, οι ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ ΝΤΖΟΥ-
ΜΑΓΙΑ και ΙΜΑΡΕΤ, το ΑΡΧΑΙΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ και το 
σπίτι - μουσείο ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ, είναι τα πιο σημαντικά αξιο-
θέατα της πόλης. Το βράδυ θα καταλήξουμε στο ΜΠΑΝΣΚΟ η το 
ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ, για δείπνο και διαν/ση.

7Η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΑΘΗΝΑ
Πρωϊνό, σύντομη γνωριμία με την όμορφη λουτρόπολη του ΣΑ-
ΝΤΑΝΣΚΙ, που είναι κτισμένη ανάμεσα σε δύο ποταμούς τον 
ΜΠΑΝΣΚΑ και ΜΠΡΙΣΤΙΤΖΑ και έχει πάρει το όνομά της από τον 
Βούλγαρο επαναστάτη ΓΙΑΝ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ, με την εντυπωσιακή κε-
ντρική πλατεία, με το πανύψηλο δένδρο, δίπλα στο αρχαίο μαρμά-
ρινο σιντριβάνι. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες στάσεις, 
άφιξη το βράδυ. 

7 ηµέρες

ΣΟΦΙΑ - ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΙΝΑΙΑ - ΜΠΡΑΣΩΒ 
ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ - ΒΑΡΝΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ- ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ



2020

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

2Η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
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 γνωρί-
σουμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετικά ΜΙΝΙ 
κρουαζιέρα με καραβάκι στο ΔΟΥΝΑΒΗ, ‘απολαμβάνοντας’ έτσι 
τη νυκτερινή όψη της πόλης, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (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 γέφυ-
ρα 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 προαιρετι-
κά, διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και 
κρασί. Διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - (ΒΙΕΝΝΗ) 
Μετά το πρωινό μπορείτε να αφιερώσετε την ημέρα σας στην πόλη, 
για περιπάτους, επισκέψεις, αγορές η εναλλακτικά να ακολουθή-
σετε την πρόταση μας για προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη ΒΙ-
ΕΝΝΗ. 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 ΧΟΦ-
ΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΧΡΗΜΑΤΙ-
ΣΤΗΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα και ο γοτθικού ρυθ-
μού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Χρόνος ελεύ-
θερος, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη 
Βουδαπέστη για δείπνο και διανυκτέρευση.

5Η ΗΜΕΡΑ: BOYΔΑΠΕΣΤΗ - BEΛΙΓΡΑΔΙ - 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 προο-
ρισμός η περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αφήνουμε τη ΣΕΡΒΙΑ με προορισμό τον συνοριακό 
σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συ-
νεχίζουμε το ταξίδι μας για την ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, 
άφιξη το βράδυ.

Υ.Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΙ ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΙΝ ή ΤΟ ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
(ΒΙΕΝΝΗ) - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

6 ηµέρες

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.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α.

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

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (ΣΕΡΒΙΑ 3* - 4*) .
• Ημιδιατροφή (6 πρωινά / 1 γεύμα & 5 δείπνα) .
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α.

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

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-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 δια-
νυκτέρευση.

2H ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
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 όμορ-
φη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος 
ελεύθερος, διαν/ση.

3H ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (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 λεωφό-
ρο 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 VAC η προαιρετικά μια ΜΙΝΙ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ με τουριστικό καραβάκι στο Δούναβη, Για το βράδυ 
προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με 
τσιγάνικα βιολιά και κρασί. Διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
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 φημι-
σμένο Βασιλικό ανάκτορο, που σώζονται μόνο λίγα ερείπια, ενώ 
η αναγεννησιακού ρυθμού, επίσημη αυλή υποδοχής αναστηλώ-
θηκε 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 Σλοβα-
κία, 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 εί-
ναι η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Κεντρικής Ευρώπης και η μο-
ναδική 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 ΗΜΕΡΑ: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στην πρωτεύου-
σα 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 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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυ-
μο 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 ΗΜΕΡΑ: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΝΙΣ 
Mετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω της γνωστής διαδρομής, 
με ενδιάμεσες στάσεις, για την περιοχή της ΝΙΣ. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

7Η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό αφήνουμε τη ΣΕΡΒΙΑ με προορισμό τον συνορι-
ακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και 
συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, 
άφιξη το βράδυ.

Υ.Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΙ ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΙΝ ή ΤΟ ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ

7 ηµέρες

ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 
ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ
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1H ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ ( ΠΛΟΙΟ)
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Τακτοποίηση 
στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ. Διανυκτέρευση εν πλω.

2H ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ - NOBΑΡΑ ή ΑΟΣΤΑ 
Άφιξη στο λιμάνι της Αγκώνα και άμεση αναχώρηση για AOΣΤΑ. Η δι-
αδρομή μας από την κεντρική και Βόρεια Ιταλία, διασχίζοντας τις εύφο-
ρες πεδιάδες της Αιμίλια Ρομάνια, με ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρομή, 
αφού προσπεράσουμε την πόλη του ΜΙΛΑΝΟΥ, θα καταλήξουμε στην 
περιοχή της ΝΟΒΑΡΑ η της ΑΟΣΤΑ για διανυκτέρευση. 

3H ΗΜΕΡΑ: ΑΟΣΤΑ - ΓΕΝΕΥΗ - ΠΑΡΙΣΙ
Μετά το πρωινό, μέσω του τούνελ MONT BLANC, θα περάσουμε στην 
Ελβετία και τη Γενεύη, όπου θα έχουμε σύντομη περιήγηση στην πόλη 
της διπλωματίας, με το Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών, το μνημείο της 
μεταρρύθμισης, κ.α. Αποχαιρετάμε την πόλη και τη λίμνη ΛΕΜΑΝ με 
αναμνηστικές φωτογραφίες με φόντο τα ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ και ξεκινάμε για 
ΠΑΡΙΣΙ. Φωτισμένη ήδη η Γαλλική πρωτεύουσα μόλις φθάνουμε το 
βράδυ και η πρώτη εικόνα είναι εντυπωσιακή, διανυκτέρευση.

4H ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
Γνωριμία με το ιστορικό και μοντέρνο ΠΑΡΙΣΙ. Η σημερινή πανοραμική 
ξενάγηση περιλαμβάνει, την ΟΠΕΡΑ, την ΑΨΙΔΑ του ΘΡΙΑΜΒΟΥ, το 
ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ, τον ΠΥΡΓΟ του ΑΪΦΕΛ, το ΜΕΓΑΡΟ των ΑΠΟΜΑ-
ΧΩΝ, το ΚΑΡΤΙΕ ΛΑΤΕΝ, την ΣΟΡΒΟΝΗ, την ΠΑΝΑΓΙΑ των ΠΑΡΙΣΙΩΝ, 
το ΠΑΝΘΕΟΝ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, την ΒΑΣΤΙΛΛΗ, τα ΜΕΓΑΛΑ ΒΟΥΛΕ-
ΒΑΡΤΑ και τέλος το ΜΟΥΣΕΙΟ του ΛΟΥΒΡΟΥ (εσωτερική επίσκεψη) 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κό-
σμο. 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 ¨ΑΦΡΟΔΙΤΗ της ΜΗΛΟΥ, την 
¨ΝΙΚΗ της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ¨και την γνωστή σε όλους ¨ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ¨ 
του ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ. Λίγο αργότερα, είκοσι χιλιόμετρα ΝΔ της Γαλλικής 
πρωτεύουσας θα επισκεφτούμε τα ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ με 
τους πανέμορφους κήπους. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος, στην πάντα 
ενδιαφέρουσα και αξιόλογη αγορά της Γαλλικής πρωτεύουσας, διανυ-
κτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - EURODISNEY
Πρωινό και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της EURODISNEY. Τρι-
άντα δύο μόνο χιλιόμετρα ανατολικά της Παρισινής πρωτεύουσας, 

απλώνεται η DISNEYLAND και μας περιμένει για να μας χαρίσει πολ-
λές συγκινήσεις. Βρισκόμαστε όμως πολύ κοντά και έτσι θα ξεκινήσου-
με αμέσως το ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών, με το τραινάκι των 
πειρατών, θα περάσουμε από το μικρόκοσμο, θα ανεβούμε στο δια-
στημικό βουνό, θα οδηγήσουμε το δικό μας διαστημόπλοιο στο ΣΤΑΡ 
ΤΟΥΡΣ και θα επισκεφθούμε το μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του 
Πινόκιο, του Πήτερ Πάν και της Χιονάτης με τους επτά Νάνους. Γεύμα 
προαιρετικά σε ένα από τα πολλά εστιατόρια που υπάρχουν μέσα στο 
πάρκο και συνεχίζουμε με πολλά άλλα, μέχρι το απόγευμα που θα 
επιστρέψουμε στο ΠΑΡΙΣΙ. Μετά το δείπνο ακολουθείστε την πρόταση 
μας για προαιρετική ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ στο ΣΗΚΟΥΑΝΑ με τα γραφικά 
ΜΠΑΤΩ, κλείνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την επίσκεψή μας στο 
ΠΑΡΙΣΙ. 

6H ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Λονδίνο. Από το λιμάνι το Καλαί με το 
F/B μετά από 90 λεπτά ταξίδι, διαπλέοντας το στενό της Μάγχης, θα 
φθάσουμε στο Ντόβερ και από εκεί στο κέντρο του Λονδίνου. Θα περι-
ηγηθούμε στην πόλη των Μουσείων, του θεάματος, της τέχνης και των 
αγορών. Από το Ηyde Park, θα πάμε στο Νοtting Hill, το Κensington, 
το Royal Albert Hall, τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, των Επιστημών, 
της Βικτώριας και του Αλβέρτου, το θρυλικό πολυκατάστημα Χάρρο-
ντς. Θα περάσουμε από το εντυπωσιακό παλάτι του Μπάκινγκχαμ και 
τα πάρκα του κεντρικού Λονδίνου. Από την πλατεία του Κοινοβουλίου 
θα θαυμάσουμε το Αβαείο του Ουέστμινστερ και το ρολόι - έμβλημα 
του Λονδίνου Βig Ben. Στο ανατολικό Λονδίνο, θα επισκεφθούμε το 
City, με τον καθεδρικό του Αποστόλου Παύλου, τον δεύτερο μεγαλύ-
τερο καθολικό καθεδρικό στον κόσμο, την Τράπεζα της Αγγλίας και το 
Χρηματιστήριο Αξίων του Λονδίνου. Συνεχίζοντας θα περάσουμε από 
το μνημείο της μεγάλης φωτιάς του Λονδίνου, φιλοτεχνημένο από τον 
Κρίστοφερ Ρεν, την γέφυρα του Λονδίνου, από όπου θα δούμε πανο-
ραμικά τον ψηλότερο ουρανοξύστη της Ευρώπης, το Shard of Glass του 
Renzo Piano, θα θαυμάσουμε την Tower Bridge, τον Πύργο του Λονδί-
νου, και τον τεράστιο τροχό London Eye. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Xρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

7H ΗΜΕΡΑ: ΛΟΝΔΙΝΟ Madame Tussaud’s - ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ - ΚΟΒΕΝΤ ΓΚΑΡΝΤΕΝ 
Πρωινό και αναχώρηση για το περίφημο Μουσείο των κέρινων ομοιω-
μάτων της Μαντάμ Τυσσό (προαιρετική είσοδος) το καλύτερο στο είδος 
του, «για να γνωρίσετε από κοντά» μεγάλες προσωπικότητες της ιστο-
ρίας, της πολιτικής, της show biz και του αθλητισμού. Στη συνέχεια θα 
έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε το Βρετανικό Μουσείο και την 
πτέρυγα με τα περίφημα και μοναδικά γλυπτά του Παρθενώνα. Η βόλτα 
μας θα ολοκληρωθεί στην πανέμορφη πλατεία Κόβεντ Γκάρντεν, εδώ 
μπορούμε να απολαύσουμε έναν καφέ ή και μεσημεριανό γεύμα, πα-
ρακολουθώντας κάποιους από τους δεκάδες street performers (τρα-
γουδιστές, μίμους, κωμικούς κ.α.). Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος στην 
πάντα ενδιαφέρουσα αγορά της πόλης. Διαν/ση.

8H ΗΜΕΡΑ: ΛΟΝΔΙΝΟ (ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ - 
ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ) 
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας. Μπορείτε προαιρετι-
κά να ακολουθήσετε την πρόταση μας για ολοήμερη εκδρομή στην 
Αγγλική ενδοχώρα με επίσκεψη στην περίφημη Πανεπιστημιούπολη 
της Οξφόρδης για να θαυμάσουμε ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, 
εκκλησιαστικούς οβελίσκους, που υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια 
κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με 
κιονοστοιχίες και αετώματα. Ελεύθερος χρόνος για αγορές, περιήγη-

13 ηµέρες

ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΑΝΚΟΝΑ - ΑΟΣΤΑ - ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - 
ΣΤΑΡΣΒΟΥΡΓΟ - ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Περιηγήσεις με σύγχρονο πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, 10 διαν/σεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* plus - 4*.
• Πρωινό μπουφέ στα ξενοδοχεία.
• Εισιτήρια πλοίων ΠΑΤΡΑ - ΑΓΚΩΝΑ - ΠΑΤΡΑ, 
 σε 4κλινες καμπίνες (AB4).
• Εισιτήρια F/B ΚΑΛΑΙ - ΝΤΟΒΕΡ και αντίστροφα.
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Ποτά στα 
 προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point 35 € ανά άτομο.
• Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ότι ρητά 
 δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ση. Επόμενη σταθμός η κωμόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον, γενέτειρα 
πόλη του William Shakespeare, από τους μεγαλύτερους θεατρικούς 
συγγραφείς και ποιητές στο κόσμο. Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι που 
γεννήθηκε και έζησε ο Βάρδος του Στράτφορντ. Ακολουθεί ελεύθερος 
χρόνος για μια βόλτα παρόχθια του ποταμού Έιβον. Προαιρετικό γεύμα 
και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος, 
διαν/ση.

9H ΗΜΕΡΑ: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για Βρυξέλλες. Μέσω Ντόβερ, επιβίβαση στο 
Ferry για Καλαί, με κατεύθυνση τη Βελγική πρωτεύουσα. Άφιξη, πανο-
ραμική περιήγηση, για να δούμε την Γκραν Πλας με τα χρυσοστόλιστα 
σπίτια των συντεχνιών, τα Ανάκτορα, το Δικαστικό Μέγαρο, το σκα-
μπρόζικο άγαλμα του μικρού και σύμβολο της πόλης, ‘Μάνεκεν Πις’ 
και τα μοντέρνα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακοόυθεί τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο προαιρετικά και διανυκτέ-
ρευση. 

10Η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΤΕΡΛΩ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό και αναχώρηση για ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Η διαδρομή μας από 
τον ιστορικό χώρο της περίφημης μάχης του Βατερλό, διασχίζοντας τις 
Αρδέννες με τα καταπράσινα δάση, τις αχανείς χαράδρες, τα γραφικά 
χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα, προσπερνώντας τη ΝΑ-
ΜΟΥΡ, μας οδηγεί στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, που 
διαιρείται σε 12 καντόνια. Πρωτεύουσα του η ομώνυμη πόλη, με τον 
καθεδρικό ναό του 17ου αιώνα και τα Δουκικά ανάκτορα να ξεχωρί-
ζουν. Αποτελεί έδρα πολλών διεθνών οικονομικών και πολιτικών ορ-
γανισμών και μέρους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Έδρα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, θα είναι ο επόμενος 
σταθμός μας, που είναι κτισμένη στην δυτική όχθη του Ρήνου και δι-
ασχίζεται από τον ποταμό ΙΛΛ, ένα παραπόταμο του Ρήνου, ο οποίος 
είναι πλωτός στο μεγαλύτερο μέρος του, ενώ υπάρχουν και πολλά 

κανάλια, σχεδόν σε κάθε σημείο της πόλης. Είναι η πρωτεύουσα και 
κυριότερη πόλη του νομού Bas - Rhin της περιφέρειας της Αλσατίας, 
στη βορειοανατολική Γαλλία. Η πλατεία Κλέμπερ, ο καθεδρικός ναός 
χτισμένος από κόκκινο ψαμμόλιθο, αλλά και το κτίριο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Νωρίς 
το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας για διαν/ση. 

11Η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - 
ΜΙΛΑΝΟ
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας στην περιοχή των Γερμανοελβετικών 
συνόρων, μέσα από μια αδιάκοπη διαδοχή λόφων προβάλουν αντικρι-
στά οι ορεινοί όγκοι του ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥΜΟΥ και του ΓΙΟΥΡΑ, ανάμεσα 
στους οποίους περνά το μεγάλο ποτάμι. Το δρομολόγιό μας ανεβαίνει 
στην κοιλάδα του Ρήνου και μας οδηγεί στη ΖΥΡΙΧΗ, τη μεγαλύτε-
ρη Ελβετική πόλη, όπου θα έχουμε λίγο χρόνο να περπατήσουμε στη 
Μπανχοφστράσσε και να φτάσουμε μέχρι την παραλία της όμορφης 
λίμνης. Στην πόλη της ΛΟΥΚΕΡΝΗΣ φθάνουμε αργότερα για τον απο-
γευματινό καφέ, πλάι στην όμορφη λίμνη με τη σκεπαστή γέφυρα και 
το ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ. Η μαγεία των Ελβετικών τοπίων θα 
συνεχιστεί και στη διαδρομή μας προς το Λουγκάνο και την ευρύτερη 
περιοχή του ΜΙΛΑΝΟΥ, όπου θα έχουμε διανυκτέρευση. 

12Η ΗΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ (πλοίο)
Νωρίς το πρωί αναχώρηση μέσω ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ για το λιμάνι της ΑΝ-
ΚΟΝΑ. Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ. Διανυκτέ-
ρευση εν πλω.

13Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη το μεσημέρι στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ 
με ενδιάμεση στάση, όπου θα φθάσουμε τρεις περίπου ώρες αργότερα.

Υ. Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, με ενδιάμεση στάση, επιβίβαση 
στο πλοίο, απόπλους για ΑΓΚΩΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ - ΑΟΣΤΑ
Άφιξη στην ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για την περιοχή της ΑΟΣΤΑ, 
με ενδιάμεσες στάσεις, Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέ-
ρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΑΟΣΤΑ– ΜΟΝΤΡΕ - ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ
Μετά το πρωϊνό θα αναχωρήσουμε για την πόλη της ΛΩΖΑΝΗΣ. Η δια-
δρομή 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 ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ, 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 ΓΕ-
ΝΕΥΗΣ, όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση. 

4Η ΗΜΕΡΑ: ΓΕΝΕΥΗ - ΒΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ - BETZIKON
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 ανα-
χωρήσουμε 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 ΔΗ-
ΜΑΡΧΕΙΟ, 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.

5ΗΗΜΕΡΑ: ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ 
Μετά το πρωινό περιήγηση - γνωριμία στην οικονομική πρωτεύουσα της 
Ελβετίας, την Ζυρίχη. Η πόλη είναι χτισμένη στην βόρεια άκρη της ομώ-
νυμης 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 επι-
σκεφθούμε την πόλη της ΛΟΥΚΕΡΝΗΣ, με τη χαρακτηριστική σκεπαστή 
γέφυρα και τις γεμάτες τοιχογραφίες προσόψεις των σπιτιών της παλαι-

άς 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, δεί-
πνο, διανυκτέρευση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ST.MORITZ / ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Πρωινό και αναχώρηση για Chur και στη συνέχεια με τρένο (έξοδα ατο-
μικά) θα επισκεφθούμε το παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο St. 
Moritz το οποίο είναι κτισμένο σε υψόμετρο 1580 μέτρων και περιβάλ-
λεται 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 ΗΜΕΡΑ: ΒΕΤΖΙΚΟΝ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ- ΚΟΜΟ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρωϊνό και αναχώρηση για άλλη μια πολύ όμορφη λίμνη και πόλη της 
Ελβετίας, το ΛΟΥΓΚΑΝΟ. Θα φθάσουμε νωρίς το μεσημέρι και θα έχου-
με 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 επαρ-
χία της Λομβαρδίας, στη βόρειο Ιταλία, 45 χλμ βόρεια του Μιλάνου. Το-
ποθετημένο 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 ΗΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ-ΑΝΚΟΝΑ
Πολύ νωρίς το πρωί, ΄΄γεμάτοι εικόνες, τοπία και αναμνηστικά’’ κατευθυ-
νόμαστε μέσω ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑΣ. Άφιξη, τακτο-
ποίηση στο πλοίο, απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω. 

9Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση 
στάση.

Υ.Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΔΙΑΝ/ΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

9 ηµέρες

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).
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
• Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό και ότι ρητά δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point ( 25 € ανά άτομο )
• Τα εισιτήρια για το Αλπικό τρένο.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΑΟΣΤΑ - ΜΟΝΤΡΕ - ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ - ΒΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ - ΒΕΤΖΙΚΟΝ  
ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - KOMO - ΜΙΛΑΝΟ 



25

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, 5 διαν/σεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* - 4*.
• Ημιδιατροφή στα ξεν/χεία ( 5 πρωινά και 5 δείπνα).
• Εισιτήρια πλοίων ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ και αντίστροφα σε 4ΚΛΙΝΕΣ 
εσωτερικές καμπίνες με W.C (ΑΒ4).
• Εισιτήρια F/B, από και προς τη ΣΙΚΕΛΙΑ. 
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. • Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point 25 € ανά άτομο.
• Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα και τις παροχές του 
ή αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ -ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΜΠΑΡΙ. Διανυκτέρευση 
εν πλω.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΡΙ - ΑΛΜΕΡΟΜΠΕΛΛΟ - ΡΕΤΖΙΟ
Άφιξη το πρωί και αναχώρηση για ΡΕΤΖΙΟ, με μια όμως πολύ ενδι-
αφέρουσα παράκαμψη, για επίσκεψη στην πόλη των ΤΡΟΥΛΛΩΝ 
το ΑΛΜΕΡΟΜΠΕΛΛΟ, το μοναδικής ομορφιάς χωριό, όπου θα 
δούμε τα κτίσματα με τους ιδιόρρυθμους γκρίζους τρούλους. Το 
βράδυ φθάνουμε στο ΑΡΧΑΙΟ ΡΗΓΙΟ, περίπατοι γνωριμίας με την 
πόλη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΡΕΤΖΙΟ - ΜΕΣΣΙΝΑ -ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ - 
ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ
Πρωινό και αναχώρηση για τη VILLA S. GIOVANNI, όπου με το 
F/B περνάμε το στενό της Μεσσίνας, γνωστό σαν στενό ΣΚΥΛΑΣ 
και ΧΑΡΥΒΔΗΣ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για την ΤΑΟΡΜΙΝΑ, 
την πανέμορφη μεσαιωνική πόλη της Σικελίας, με το Ελληνορω-
μαϊκό αρχαίο θέατρο και την επιβλητική θέα του Ηφαιστείου της 
Αίτνας. Επόμενος σταθμός η πόλη της ΚΑΤΑΝΙΑΣ, με την Κρήνη 
του ελέφαντα στο κέντρο της πλατείας του Καθεδρικού Ναού, έργο 
του Vaccarini, αγαπημένου αρχιτέκτονα της Κατάνια και σύμβολο 
της πόλης. Αναπαριστά έναν ελέφαντα που έχει επάνω του έναν 
αιγυπτιακό οβελίσκο και είναι κατασκευασμένος από ηφαιστειο-
γενή πέτρα. Το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξεν/χείο μας στις 
ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ για δείπνο και διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΠΑΛΕΡΜΟ 
Πρωινό και περιήγηση - ξενάγηση στην πιο αξιόλογη πόλη της 
<< ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ >>, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τους 
ναούς της ΑΘΗΝΑΣ και του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, την πηγή της ΑΡΕΘΟΥ-
ΣΑΣ, τον βωμό του ΙΕΡΩΝΑ, την ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΟΛΩΝ, το 
σημαντηκότερο μετά της ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑ-
ΤΡΟ και το ΟΡΑΤΟΡΙΟ του ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Αμέσως μετά αναχώρηση 
για την πρωτεύουσα της Σικελίας, το ΠΑΛΕΡΜΟ, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ
Πρωινό και αρχίζουμε την περιήγηση - ξενάγηση της πόλης. Θα 
δούμε την πλατεία του Δημαρχείου, τη Μητρόπολη, το θέατρο 
<< ΜΑΣΣΙΜΟ >>, το << ΠΑΛΑΤΣΟ ΡΕΑΛΕ >> , το αρχαιολογικό 
Μουσείο του Παλέρμου στην πλατεία Olivella. περιέχει ευρήματα 

από τους αρχαιολογικούς χώρους της Σικελίας από τη Νεολιθική 
έως τη Ρωμαϊκή εποχή και τον Καθεδρικό ναό, το παρεκκλήσιο 
Παλατίνα, το ιστορικό κέντρο Κουάτρο Κάντι, κ.α. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στο Μονρεάλε (15χλμ) από το Παλέρμο, για να 
θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό της, έργο των Νορμανδών κατα-
κτητών, του βασιλιά Γουλιέλμου του ΙΙ, από τον 12ο αιώνα, με τα 
εκπληκτικά μωσαϊκά, καθώς επίσης και το ιερό στο Μοναστήρι των 
Βενεδικτίνων σε Αραβική αρχιτεκτονική τέχνη. Γεύμα προαιρετικά 
και επιστροφή στο ΠΑΛΕΡΜΟ. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυ-
κτέρευση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΜΕΣΣΙΝΑ - ΚΟΣΕΝΤΖΑ 
Πρωινό και η περιήγηση μας στη Σικελία ολοκληρώνεται, με 
επίσκεψη στη γραφική ΚΕΦΑΛΟΥ και την πόλη της ΜΕΣΣΙΝΑΣ, 
απ’ όπου θα πάρουμε το F/B για να επιστρέψουμε στη VILLA S. 
GIOVANNI και να συνεχίσουμε για την περιοχή της ΚΟΣΕΝΤΖΑ, για 
δείπνο και διαν/ση.

7Η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΣΕΝΤΖΑ - ΣΤΕΡΝΑΤΙΑ - ΜΠΑΡΙ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ΑΠΟΥΛΙΑ και την περιοχή 
των Ελληνόφωνων χωριών. Επίσκεψη στο πιο χαρακτηριστικό την 
ΣΤΕΡΝΑΤΙΑ, για να διαπιστώσουμε ότι παραμένουν ανεξίτηλα μέχρι 
και σήμερα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και των Ελλήνων 
που έζησαν και μεγαλούργησαν εδώ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται 
για το ΜΠΑΡΙ, όπου το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο πλοίο και 
θα αναχωρήσουμε για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, διαν/ση εν πλώ.

8Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στην Πάτρα και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, 
με ενδιάμεση στάση.

Υ.Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΔΙΑΝ/ΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΕΝΤΖΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ NOVA SIRI.

8 ηµέρες

MΠΑΡΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΛΟ - ΡΕΤΖΙΟ - ΜΕΣΣΙΝΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ 
ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΠΑΛΕΡΜΟ- ΜΟΝΡΕΑΛΕ - ΚΕΦΑΛΟΥ 

ΜΕΣΣΙΝΑ - ΚΟΣΕΝΤΖΑ - ΣΤΕΡΝΑΤΙΑ 

NOTΙΟΣ ITAΛΙΑ 
ΣΙΚΕΛΙΑ - ΑΠΟΥΛΙΑ
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, τακτοποίηση 
στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν πλώ. 

2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΡΜΑ ή ΠΙΑΤΣΕΝΤΣΑ
Άφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για Βόρεια 
Ιταλία, με μικρές ενδιάμεσες στάσεις, προσπερνώντας σημαντικές 
Ιταλικές μεγαλουπόλεις, όπως η ΜΠΟΛΟΝΙΑ, θα φθάσουμε το 
βράδυ στην περιοχή της ΠΑΡΜΑΣ η της ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ για δείπνο 
και διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το πριγκιπάτο του ΜΟΝΑΚΟ με τα πε-
ρίφημα ανάκτορα και το ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ακολου-
θεί η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της ΓΑΛΛΙΑΣ , η ΝΙΚΑΙΑ. Κτισμέ-
νη σε μια θαυμάσια τοποθεσία, κατά μήκος της κομψής καμπύλης 
του κόλπου του ΑΝΖ, στις εκβολές του ΠΑΓΙΟΝ, στους πρόποδες 
μιας σειράς λόφων, όπου δεσπόζει ένα πλατύ παραπέτασμα βου-
νών. Τους κήπους του ΑΛΒΕΡΤΟΥ του Α’, το ΗΡΩΟΝ, την παλαιά 
πόλη, την πλατεία ΜΑΣΣΕΝΑ και την παραλιακή λεωφόρο, θα επι-
σκεφθούμε στην σημερινή μας περιήγηση πριν καταλήξουμε το 
βράδυ στο ξενοδοχείο μας στη Μασσαλία, για δείπνο και διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση σύντομη περιήγηση στην πρωτεύ-
ουσα της Προβηγκίας με τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου 
Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου όπως 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. Ακολουθεί επίσκεψη 
στην Εξ αν Προβάνς, την ομορφότερη πόλη της Προβηγκίας και 
μία από τις ωραιότερες της Γαλλίας, για να δούμε έναν από τους 
παλαιότερους καθεδρικούς ναούς, την πλατεία Δημαρχείου, την 
Κουρ Μιαραμπά. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της ΚΑΤΑΛΩ-
ΝΙΑΣ , άφιξη νωρίς το βράδυ στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, δείπνο, χρόνος 
ελεύθερος διαν/ση. 

5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ / ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρωινό και στην σημερινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε την ΓΟΤ-
ΘΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ όπου δεσπόζει ο καθεδρικός ναός, την εκκλησία 
της ΣΑΓΡΑΔΑ ΦΑΜΙΛΙΑ, έργο του γνωστού καταλανού αρχιτέκτο-
να Γκαουντί, το ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, μία μικρογραφία χαρακτηρι-
στικής ισπανικής αρχιτεκτονικής , το ΛΙΜΑΝΙ, την ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΟΥ 
ΚΟΛΟΜΒΟΥ, τη ΡΑΜΠΛΑΣ, το λόφο ΜΟΝΤΖΟΥΙΚ και τέλος 
το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ όπου έγιναν οι ολυμπιακοί αγώνες του 
1992. Στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί μπορείτε να απολαύ-
σετε πανοραμικά την πόλη από τον λόφο ΝΤΙΜΠΙΝΤΑΜΠΟ, η να 
επισκεφθείτε το πάρκο ΓΚΟΥΕΛ, έργο και αυτό του ισπανού αρχι-
τέκτονα ΓΚΑΟΥΝΤΙ. Δείπνο και προαιρετική διασκέδαση σε κέντρο 
Φλαμένκο. Διανυκτέρευση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΜΑΔΡΙΤΗ με ενδιάμεση στάση 
στην πόλη της ΣΑΡΑΓΟΣΑ. Μέσω ΚATAΛΑΓΙΟΥΝΤ και ΓΟΥΑΔΑ-
ΛΑΧΑΡΑΣ θα φθάσουμε το βράδυ στην ΜΑΔΡΙΤΗ. Μετά το δείπνο 
ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε και να κάνετε 
μία πρώτη γνωριμία με τη φωτισμένη πόλη. Διαν/ση.

7Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΔΡΙΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Η σημερινή μας ξενάγηση στην ισπανική πρωτεύουσα ξεκινά από 
την ΠΟΥΕΡΤΑ ΝΤΕ ΣΟΛ με το άγαλμα σύμβολο της πόλης και συ-
νεχίζεται με την πλατεία της ΘΕΑΣ ΚΥΒΕΛΗΣ την ΠΥΛΗ ΑΛΚΑΛΑ 
και το ΠΑΡΚΟ ΡΕΤΙΡΟ. Στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΑΔΟ λίγο αργότερα θα 
θαυμάσουμε έργα μεγάλων ισπανών ζωγράφων, όπως του ΒΕ-
ΛΑΣΚΕΘ, ΜΟΥΡΙΛΙΟ, ΓΚΟΓΙΑ, ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ κ.α. Η ξενάγηση μας 
τελειώνει με την επίσκεψη στο ΠΑΛΑΘΙΟ ΡΕΑΛ, το ξακουστό βα-
σιλικό παλάτι με τα 2800 δωμάτια, ορισμένα των οποίων θα επι-
σκεφθούμε. Στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί το απόγευμα, 
μπορούμε να περπατήσουμε στη μεγαλοπρεπή ΠΛΑΖΑ ΜΑΓΙΟΡ, 
να δοκιμάσουμε ‘τάπας’, και να γνωρίσουμε την αγορά της πόλης. 
Δείπνο, διανυκτέρευση. 

8Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ - (ΕΣΚΟΡΙΑΛ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πιο ιστορική πόλη της Ισπανίας 
το γραφικό ΤΟΛΕΔΟ ,χτισμένο πλάι στον ποταμό ΤΑΓΟ. Πρωτεύ-
ουσα της αυτόνομης κοινότητας και χωρίς αμφιβολία μία από τις 
πλουσιότερες σε μνημεία πόλη του κόσμου. Θα επισκεφθούμε 
τον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ, την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ όπου 
φυλάσσεται το μεγαλύτερο και ωραιότερο έργο του ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 
< Η ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ ΟΡΓΚΑΘ>. Τέλος θα επισκεφθούμε 
το σπίτι όπου έζησε και μεγαλούργησε ο μεγάλος ζωγράφος Ελ 
Γκρέκο.
Αμέσως μετά προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη στο ΕΣΚΟΡΙΑΛ 
για να γνωρίσουμε το μοναστήρι - παλάτι του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄, τους 
τάφους των Βασιλιάδων και στη συνέχεια στην κοιλάδα των πεσό-
ντων θα επισκεφθούμε το αντίστοιχο μνημείο κάτω από το λόφο 
και την εκκλησία σε σχήμα ελληνικού σταυρού η οποία περιέχει 
πίνακες του ΒΕΛΑΣΚΕΘ, ΡΙΒΙΕΡΑ και ΓΚΡΕΚΟ. Η βιβλιοθήκη του 

13 ηµέρες

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΑΝΔΟΡΑ
ΠΑΡΜΑ - ΜΟΝΑΚΟ - NIKAIA - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ  

ΤΟΛΕΔΟ - ΑΝΔΟΡΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΜΟΝΤΕΝΑ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*sup - 4*.
• Ημιδιατροφή (10 ΠΡΩΙΝΑ & 10 ΔΕΙΠΝΑ).
• Εισιτήρια πλοίων σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4).
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point (35 € ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ).
• Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ότι ρητά δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του. 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Μοναστηριού είναι και η σημαντικότερη της Ισπανίας με πάνω από 
40.000 τόμους. Επίσκεψη στην ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ του 
μνημείου που κτίστηκε το 1959 από τον δικτάτορα ΦΡΑΝΚΟ, σε 
ανάμνηση του εμφυλίου πολέμου της Ισπανίας. Σε αυτό το μνη-
μείο βρίσκεται σήμερα ο τάφος του Φράνκο και του Χοσέ Αντόνιο. 
Επιστροφή το στη ΜΑΔΡΙΤΗ , χρόνος ελεύθερος . Δείπνο , διανυ-
κτέρευση. 

9Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΝΔΟΡΑ
Πρωϊνό και αναχώρηση για το ανεξάρτητο κρατίδιο της ΑΝΔΟ-
ΡΑΣ. Αυτόνομη δημοκρατία βρίσκεται στα γαλλο- ισπανικά σύνο-
ρα στα Ανατολικά Πυρηναία όρη. Είναι μια δασώδης κοιλάδα που 
διαρρέεται από τον ποταμό Βαλίρα. Οι κάτοικοί της είναι περίπου 
20.000 και κατανέμονται σε 6 κοινότητες. Πρωτεύουσα της είναι 
η Ανδόρα λα Βιέχα και η έκτασή της είναι 452 τετρ. χλμ. Μέσω 
ωραιότατης διαδρομής λοιπόν και διασχίζοντας τμήμα των Πυρη-
ναίων θα φθάσουμε το απόγευμα στην πόλη της ΑΝΔΟΡΑΣ, όπου 
μετά το δείπνο θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γνωριμία με 
την πάντα ενδιαφέρουσα αγορά του κρατιδίου, διανυκτέρευση. 

10Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΔΟΡΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Μετά το πρωινό ολοκληρώνουμε τη γνωριμία μας με την πόλη 
και αναχωρούμε για τις ακτές της νότιας Γαλλίας. Θα διασχίσουμε 
ένα ακόμη κομμάτι των Πυρηναίων μέχρι να φθάσουμε στο ΠΕΠΙ-
ΝΙΑΝ και από εκεί στη ΜΑΣΣΑΛΙΑ. Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Γαλλίας, θα φθάσουμε νωρίς το βράδυ και μετά το δείπνο, 
θα έχουμε χρόνο για περιπάτους στην όμορφη πόλη και μεγάλο 
εμπορικό λιμάνι, διανυκτέρευση.

11Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΠΑΡΜΑ ή ΜΟΝΤΕΝΑ 
Πρωινό και μέσω της γνωστής διαδρομής, διασχίζοντας τις όμορ-
φες ακτές της νότιας Γαλλίας, προσπερνώντας την πόλη της ΓΕΝΟ-
ΒΑΣ με μικρές στάσεις καθοδόν, θα φθάσουμε το βράδυ στην πε-
ριοχή της ΠΑΡΜΑ η της ΜΟΝΤΕΝΑ, για δείπνο και διανυκτέρετση.

12Η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΕΝΑ - ΑΝΚΟΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑΣ με ενδιάμεση 
στάση. Το μεσημέρι τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑ-
ΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.

13Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με εν-
διάμεση στάση.
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, τακτοποίηση 
στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν πλώ.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΑNKOΝΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ
Άφιξη στο λιμάνι της Aνκόνα και αναχώρηση για ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ με 
ενδιάμεση στάση, τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο, διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ 
Πρωινό αναχώρηση για την περιοχή της δυτικής ΤΟΣΚΑΝΗΣ. 
Πρώτος σταθμός η πόλη της ΛΟΥΚΑ στο βορειοδυτικό τμήμα της 
Ιταλίας, κτισμένη στις όχθες του ποταμού Σέρκιο σε εύφορο πε-
δινό τόπο κοντά στην Τυρρηνική θάλασσα. Είναι πρωτεύουσα της 
ομώνυμης επαρχίας και εκτός από τα άλλα της αξιοθέατα και την 
μακραίωνη ιστορία της, είναι πολύ γνωστή για τα ιδιαίτερα καλο-
διατηρημένα Αναγεννησιακά της τείχη. Επόμενος σταθμός η πόλη 
της ΠΙΖΑΣ, με τον πασίγνωστο ομώνυμο πύργο, που είναι ένα από 
τα κτίρια που υψώνονται στον κήπο της < αυλής των θαυμάτων >, 
καθώς επίσης το ΝΤΟΥΟΜΟ και το ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙ. Επιστροφή το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση. 

4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - 
ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ 
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την πόλη της Αναγέννησης για 
να δούμε και να θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό ναό 
της Παναγίας των Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την πλατεία Ντέλ-
λα Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο - σημερινό δημαρχείο, την εκκλη-
σία Σάντα Κρότσε στην ομώνυμη πλατεία, γοτθικής αρχιτεκτονικής 
που δίκαια βρίσκεται υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ και την 
παλαιότερη γέφυρα του Άρνο, το Πόντε Βέκκιο. Επόμενος σταθμός 
το < ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ >, η γραφική κωμόπολη SAN 
GIMIGNANO. Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μα-
κριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη. Η πόλη 
των όμορφων πύργων, είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες της 
Τοσκάνης. Στον ουρανό της υψώνονται οι εντυπωσιακοί πύργοι 
του 13ου αιώνα, από τους 76 που υπήρχαν, σήμερα σώζονται οι 
14. Νωρίς το βράδυ επιστρέφουμε στο ξεν/χείο μας για δείπνο και 
διαν/ση.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ - LA SPEZIA 
(CINQUE TERRE )
Πρωινό και αναχώρηση για να εξερευνήσουμε την περιοχή ΤΣΙΝ-
ΚΟΥΕ ΤΕΡΡΕ. Η περιοχή των πέντε χωριών, οι <ΠΕΝΤΕ ΓΑΙΕΣ> 
όπως μεταφράζεται, είναι μια βραχώδης παραλιακή ζώνη, με 
πέντε μικρά χωριά (RIOMAGGIORE, MANAROLA, CORNIGLIA, 
VERNAZZA και MONTEROSSO), ασύγκριτης ομορφιάς χτισμένα 
στα απόκρημνα βράχια της Λυγηρίας στην Ιταλική Ριβιέρα. Aπό 
τη ΛΑ ΣΠΕΤΣΙΑ θα επιβιβασθούμε σε πλοιάριο και θα φθάσουμε 
στο ΠΟΡΤΟ ΒΕΝΕΡΕ, νοτιοδυτικά του κόλπου των ποιητών, για να 
συνεχίσουμε την κρουαζιέρα μας και να απολαύσουμε μοναδικά 
τοπία και εικόνες από τη μαγευτική αυτή περιοχή. Σε δύο από τα 
πανέμορφα αυτά χωριά (VERNAZZA & MONTEROSSO) θα κά-
νουμε ανάλογες στάσεις για φαγητό και καφέ και στη συνέχεια με 
τοπικό τρένο, θα φθάσουμε στο ΛΕΒΑΝΤΟ, όπου θα μας περιμένει 
το πούλμαν για την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο, για δείπνο και 
διανυκτέρευση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΑΝΚΟΝΑ
Νωρίς το πρωί ξεκινάμε για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ, όπου το με-
σημέρι θα τακτοποιηθούμε στο πλοίο, απόπλους για ΠΑΤΡΑ διαν/
ση εν πλώ.

7Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Άφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με εν-
διάμεση στάση.

7 ηµέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Eκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (4) διαν/σεις σε ξενοδοχείο 4* .
• Hμιδιατροφή στο ξεν/χείο (4 πρωϊνά, 4 δείπνα).
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Εισιτήρια πλοίων σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με W.C. 
( AΒ4 ), ΠΑΤΡΑ - ΑΓΚΩΝΑ και αντίστροφα. 
• Εισιτήρια πλοιαρίου από ΛΑ ΣΠΕΤΣΙΑ στο ΜΟΝΤΕ ΡΟΣΣΟ.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
• Αρχηγός - συνοδός. 
•Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point 25 € ανά άτομο.
• Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα και τις παροχές του 
ή αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

MONTEKATINI - ΛOYKA - ΠΙΖΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ 
LA SPEZIA - CINQUE TERRE 

ΤΟΣΚΑΝΗ - ΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ
“ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΧΩΡΙΑ” ΤΣΙΝΚΟΥΕ ΤΕΡΡΕ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν.
• Διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*plus - 4*.
• Ημιδιατροφή (5 πρωινά και 5 δείπνα).
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα και τις παροχές του 
ή αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ
Αναχώρηση στις 06:30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ. Ημίωρη στάση στην περιοχή 
της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσω ΛΑΡΙΣΑΣ, γεύμα προαι-
ρετικά, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για το συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος 
ταξιδιωτικών εγγράφων και η διαδρομή μας έξω από τα Σκόπια μας οδη-
γεί στην περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση. 

2Η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ - ΚΡΑΛΙΕΒΟ - MONH ZICA - ΤΟΠΟΛΑ - 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Πρωινό και σύντομη περιήγηση στην τρίτη σε πληθυσμό πόλη της Σερβί-
ας. Αμέσως μετά αναχώρηση για την περιοχή του Κράλιεβο και τη Μονή 
Zica. Το Μοναστήρι Zica, χτίστηκε στις αρχές του 13ου αιώνα και βρί-
σκεται στην είσοδο του φαραγγιού Ιμπάρ στην κεντρική Σερβία. Ήταν η 
πρώτη έδρα της Αρχιεπισκοπής της Σερβίας. Η Μονή ιδρύθηκε από τον 
Βασιλιά Stefan Prvovencani και χτίστηκε στις αρχές του 13ου αιώνα και 
έχρισε τον Άγιο Σάββα ως το πρώτο Πατριάρχη της Σερβικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας το 1219. Το Μοναστήρι υπέστη πολλές καταστροφές κατά 
την διάρκεια των χρόνων γιαυτό και έγιναν πολλαπλές ανακαινίσεις μέχρι 
τη σημερινή του μορφή. Λίγο αργότερα θα έχουμε στάση γνωριμίας με 
το ΚΡΑΛΙΕΒΟ, πριν συνεχίσουμε για την ιστορική πόλη Τopola, κτισμένη 
στη καρδιά των μεγάλων σέρβικων αμπελώνων, όπου εδώ εκλέχθηκε 
και ο αρχηγός της πρώτης Σερβικής επανάστασης ο Εθνικός ήρωας της 
χώρας, Καραγεώργης Σερβίας. Στο λόφο OPLENAC με τη μοναδική θέα 
στην περιοχή, θα επισκεφθούμε την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και 
το Μαυσωλείο της Σέρβικης Βασιλικής Οικογένειας. Νωρίς το βράδυ θα 
καταλήξουμε στην πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι, για δείπνο και 
διαν/ση. 

3Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρωινό και ξεκινάμε την πανοραμική μας ξενάγηση στην πόλη του Βε-
λιγραδίου, από το περίφημο φρούριο Καλεμεγκτάν, σήμα κατατεθέν της 
πόλης, χτισμένο πάνω ακριβώς από τη συμβολή των ποταμών Σάβα και 
Δούναβη, με τη μοναδική θέα προς το Νέο Βελιγράδί και το Ζέμουν. Θα 
περπατήσουμε προς την Μητρόπολη του Βελιγραδίου περνώντας από 
το τέρμα της οδού Κνέζ Μιχαήλοβα, αγαπημένο πεζόδρομο ντόπιων και 
επισκεπτών με εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αι. που τώρα στεγάζουν 
μοντέρνα εμπορικά μαγαζιά αλλά και κομψά καφέ και εστιατόρια. Θα συ-
νεχίσουμε προς το νέο Βελιγράδι αφού περάσουμε τη γέφυρα Μπράν-
κο στον ποταμό Σάββα που χωρίζει το παλιό με το νέο Βελιγράδι, θα 
δούμε το μοντέρνο Βελιγράδι και θα επιστρέψουμε περνώντας από την 
νέα γέφυρα Άντα, για να γνωρίσουμε ένα από τα πολλά γνωστά πάρκα 
του Βελιγραδίου, το Τόπσιντερ. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε προς τις 
αριστοκρατικές περιοχές του Βελιγραδίου για να επισκεφτούμε το «σπίτι 

των λουλουδιών», το μαυσωλείο του Τίτο και θα συνεχίσουμε για να φθά-
σουμε στο Ναό του Αγίου Σάββα, μία από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες 
εκκλησίες στο κόσμο. Η περιήγηση μας τελειώνει με τη γνωστή πλατεία 
Σλάβια, για να δούμε τα βομβαρδισμένα κτίρια από τον τελευταίο πόλεμο, 
το κτίριο της Κυβέρνησης, τη Βουλή, το Δημαρχείο και την Πλατεία της 
Δημοκρατίας. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους η προαιρετικά 
μια ΜΙΝΙ κρουαζιέρα στο Δούναβη (καιρού επιτρέποντος). Δείπνο και η 
περιοχή ΣΚΑΝΤΑΡΛΙΑ, αποτελεί μια πολύ καλή πρόταση για τη βραδινή 
σας διασκέδαση. Διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ - 
ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ 
Πρωινό κα μια πολύ όμορφη εκδρομή στην πεδιάδα της Βοϊβοντίνα και 
τον Εθνικό δρυμό Φρούσκα Γκόρα ξεκινά. Η χαμηλή οροσειρά, μήκους 
80 χλμ., της Φρούσκα Γκόρα, η οποία αναπτύσσεται σε παράλληλη διά-
ταξη με τον ρου του Δούναβη, αποτελεί τη μοναδική φυσική «παρένθεση» 
στην ατελείωτη πεδιάδα της επαρχίας Βοϊβοντίνας. Το βουνό φτάνει στο 
ψηλότερο σημείο του μόλις τα 539 μέτρα. Φιδίσιες διαδρομές, ανάμε-
σα σε δασωμένους λόφους με οργιαστική βλάστηση, πολύτιμη ποικιλία 
χλωρίδας και πανίδας, οινοποιεία, ήρεμα χωριουδάκια και μοναστήρια της 
περιόδου 15ου - 18ου αιώνα, όπως το ΧΟΠΟΒΟ και το ΚΡΟΥΣΕΝΤΟΛ, 
τα οποία και θα επισκεφθούμε, συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικό. Θα γμωρί-
σουμε τη μικρή πόλη Σρεμσκι Καρλόβσκι, με το Πατριαρχείο, τη Σέρβικη 
Ορθόδοξη εκκλησία, το Νομαρχιακό Μουσείο και συνεχίζουμε για το Νό-
βισαντ, όπου το κέντρο του κοσμούν ιστορικά κτήρια διαφόρων αρχιτεκτο-
νικών ρυθμών. Παραμονή - επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή 
νωρίς το βράδυ στο Βελιγράδι για δείπνο και διανυκτέρευση. 

5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΜΟΝΗ ΜΑΝΑΣΙΓΙΑ - ΣΚΟΠΙΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την κοιλάδα του Μοράβα με τα κα-
στρομοναστήρια, ΜΑΝΑΣΙΓΙΑ και ΡΑΒΑΝΙΤΣΑ. Κτισμένα στα τέλη του 
14ου αιώνα αρχές 15ου αιώνα, περιβάλλονται από εντυπωσιακά τείχη 
και αποτελούν την κορυφαία έκφραση της Σχολής Μοράβα, αλλά και της 
Βυζαντινής τέχνης στη Σερβία. Ολοκληρώνουμε την επίσκεψη στη Μονή 
Μανασίγια και συνεχίζουμε για ΣΚΟΠΙΑ, όπου θα έχουμε δείπνο και διαν/ση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΣΚΟΠΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για Αθή-
να, μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων, όπου με ενδιάμεσες 
στάσεις στην περιοχή της Λάρισας και της Λαμίας, άφιξη νωρίς το βράδυ.

6 ηµέρες

ΝΙΣ - ΚΡΑΛΙΕΒΟ - ΜΟΝΗ ΖΙΤΣΑ - ΤΟΠΟΛΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ - ΜΟΝΗ ΚΡΟΥΣΕΝΤΟΛ & ΧΟΠΟΒΟ  

ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΜΟΝΗ ΜΑΝΑΣΙΓΙΑ 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΕΡΒΙΑ 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ
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1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ / ΠΛΟΙΟ
Αναχώρηση από Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση, 
τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα, διαν/ση εν πλώ.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Άφιξη στην ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για ΜΙΛΑΝΟ, με εν-
διάμεση στάση, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ
Πρωινό και γνωριμία με την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας 
και κέντρο μόδας, τεχνών και πολιτισμού, για να δούμε το ΝΤΟΥ-
ΜΟ, ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημείο του Μιλάνου, έδρα του 
Αρχιεπισκόπου της πόλης και η τέταρτη μεγαλύτερη εκκλησία στην 
Ευρώπη και τη ΣΚΑΛΑ, ένα από τα διασημότερα θέατρα στον κό-
σμο, καθώς και τη Galleria Vittorio Emanuele II, που βρίσκεται στη 
βόρεια πλευρά της Piazza del Duomo και συνδέεται με την Piazza 
della Scala. Ακολουθεί επίσκεψη στην πόλη και την ομώνυμη λί-
μνη του ΚΟΜΟ. Περίπατοι στην PIAZZA CAVOUR και την κεντρική 
πλατεία, με τα όμορφα καφέ και τα εστιατόρια, αλλά και τα πλα-
κόστρωτα σοκάκια της παλαιάς πόλης. Πολύ κοντά βρίσκεται και 
ο Καθεδρικός Ναός που η κατασκευή του διήρκεσε τέσσερις πε-
ρίπου αιώνες και είναι γνωστός για τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές 
τεχνοτροπίες που ενσωματώνει. Σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος 
ακόμη το Μουσείο Μεταξιού και η κατοικία GUISEPPE GARIBALDI 
για ελεύθερες επισκέψεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο ΜΙ-
ΛΑΝΟ,. δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ MAGGIORE 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Ματζιόρε και τη γραφική Στρέ-
ζα. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στα γραφικά παραλίμνια 
δρομάκια η εναλλακτικά προαιρετικά, κρουαζιέρα με το καραβάκι 
στο νησάκι Ίζολα Μπέλα με το παλάτι η στο διπλανό Ίζολα Πεσκα-
τόρε, των ψαράδων.. Επιστροφή στο ΜΙΛΑΝΟ, δείπνο, διαν/ση.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΝΕΤΙΑ (ΜΕΣΤΡΕ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΕΝΕΤΙΑ, με ενδιάμεση στάση. 
Άφιξη στο ΜΕΣΤΡΕ και με ιδιωτικό βαπορέτο (έξοδα ατομικά) θα 
φθάσουμε στην πόλη των ΔΟΓΗΔΩΝ, για να δούμε την πλατεία 
και την εκκλησία του ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ, τη ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΣΤΕΝΑΓ-
ΜΩΝ, τον ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, το ΚΑΜΠΑΝΙΛΕ και το ΠΑ-
ΛΑΤΙ ΤΩΝ ΔΟΓΗΔΩΝ. Επιστροφή στο ΜΕΣΤΡΕ, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ - ΛΙΜΝΗ ΜΙΖΟΥΡΙΝΑ - 
ΚΟΡΤΙΝΑ ΝΤ’ ΑΜΠΕΤΣΟ
Πρωινό και μια υπέροχη διαδρομή μας οδηγεί στις Ιταλικές Άλπεις, 
στην περιοχή των Δολομιτών και τη λίμνη Μιτζουρίνα. Εδώ θα επι-
σκεφθούμε το πασίγνωστο κοσμοπολίτικο χειμερινό θέρετρο Κορ-
τίνα Ντ’ Αμπέτσο. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη με 
τα κομψά καταστήματα και τα όμορφα σαλέ, γεύμα προαιρετικά και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο ΜΕΣΤΡΕ για δείπνο και διαν/ση.

7Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ
Νωρίς το πρωί γενάτοι εικόνες, τοπία και αναμνηστικά, κατευθυνό-
μαστε μέσω ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ. Τακτοποί-
ηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.

8Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ- ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι ΠΑΤΡΑΣ το μεσημέρι και αναχώρηση για Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση. 

8 ηµέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή, (5) διαν/σεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Πέντε πρωινά και πέντε δείπνα στα ξενοδοχεία.
• Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες με WC (AB4).
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point 25 € ανά άτομο.
• Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα και τις παροχές του 
ή αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΙΟΡΕ - ΣΤΡΕΖΑ 
ΒΕΝΕΤΙΑ - ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ

ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ  
ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ - ΒΕΝΕΤΙΑ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Eκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (5 πρωινά & 5 δείπνα).
• Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε Μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους.
• Φόροι ξενοδοχείων και Check point 25 € ανά άτομο.
• Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα και τις παροχές του 
ή αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (πλοίο)
Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ με ενδιάμεση 
στάση, άφιξη, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΑNKOΝΑ, 
διανυκτέρευση εν πλω.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ - ΒΕΡΟΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της ΑNKOΝΑ και άμεση αναχώρηση για τη βό-
ρειο Ιταλία και την πόλη της ΒΕΡΟΝΑΣ. Με ενδιάμεση στάση θα 
φθάσουμε το βράδυ, τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο, διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΝΑ - TYΡΟΛΟ
Πρωινό, σύντομη περιήγηση στην πόλη του ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ και αναχώρηση για ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ. Άφιξη στην πρω-
τεύουσα του ΤΥΡΟΛΟ και γνωριμία - περιήγηση στην πόλη του 
ποταμού ΙΝΝ. Ξεκινάμε από την κεντρική λεωφόρο της ΜΑΡΙΑΣ 
ΘΗΡΕΣΙΑΣ, για να ακολουθήσει το Δημαρχείο, το κτίριο της ΧΡΥ-
ΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ, ο Καθεδρικός Ναός του Αγ. Ιακώβου, τα ανάκτορα 
Χόφμπουρν, η αψίδα του Θριάμβου και η κεντρική λεωφόρος 
Τερεζιενστράσσε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθε-
ρος για περιπάτους, δείπνο, διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΠΜΡΟΥΚ - KIΤZBUHEL - ZELL AM SEE - 
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και αναχώρηση για την καρδιά των Αυστριακών Άλπεων, 
το γραφικό ΚΙΤΣΜΠΟΥΕΛ. Τυρολέζικο σκηνικό, με πέτρινα δρο-
μάκια, πολύχρωμα σπιτάκια, χιονοδρομικά κέντρα υψηλών προ-
διαγραφών. Επόμενος σταθμός το παραμυθένιο ΖΕLL AM SEE 
με την ομώνυμη λίμνη να συνδυάζει αρμονικά το υδάτινο τοπίο 
με τους γύρω ορεινούς όγκους. Τακτοποίηση νωρίς το βράδυ 
στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΧΑΛΣΤΑΤΤ
Πρωινό και γνωριμία με την πόλη του ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ. Πρω-
τεύουσα του ομώνυμου ομοσπονδιακού κρατιδίου, γενέτειρα 
του ΜΟΤΣΑΡΤ, μια πόλη με ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία. Θα 
δούμε ορισμένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, όπως το «σπίτι 
- μουσείο του Μότσαρτ», το παλάτι ΜΙΡΑΜΠΕΛ, την εκκλησία του 
ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ και τέλος το περίφημο ΝΤΟΜ, τον καθε-
δρικό ναό της πόλης. Αμέσως μετά μια μοναδική διαδρομή με 
αλπικά τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, γραφικά χωριά με ξύλινα 

σπίτια και πανέμορφες λίμνες, μας οδηγούν στο παραλίμνιο χωρι-
ουδάκι Halstatt, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 
Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους η προαιρετικά βαρκάδα στη 
λίμνη Χάλστεττερ, για να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε την 
ηρεμία που κυριαρχεί στην περιοχή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο, διαν/ση.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΦΙΛΑΧ (Villach) - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ΒΕΝΕΤΙΑ, με μικρή στάση στο ΦΙ-
ΛΑΧ. Άφιξη στο ΜΕΣΤΡΕ, όπου με βαπορέτο (έξοδα ατομικά ) θα 
φθάσουμε στη ‘’Βασίλισσα της Αδριατικής’’ . για να γνωρίσουμε 
τη ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ, ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΔΟΓΗΔΩΝ, 
τον ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ κ.α. τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο, διαν/ση.

7Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ 
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ, μέσω ΜΠΟ-
ΛΟΝΙΑΣ, με ενδιάμεση στάση στη διαδρομή. Τακτοποίηση στο 
πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.

8Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Το μεσημέρι φθάνουμε στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και τρείς περίπου 
ώρες αργότερα στην ΑΘΗΝΑ.

8 ηµέρες

ΒΕΡΟΝΑ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - KIΤZBUHEL - ZELL AM SEE - 
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΧΑΛΣΤΑΤΤ - ΒΕΝΕΤΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ 
ΚΑΙ ΛΙΜΝΕΣ



ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 
Ασκληπιού 156, 114 71, Αθήνα 
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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.

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


