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... Κερδίστε Παντού
H Signature Travel επιβραβεύει τα πιστά μέλη της και χαρίζει αποκλειστικές εκπτώσεις 
και μοναδικά προνόμια. Το νέο loyalty πρόγραμμα της πρώτης εταιρείας οργάνωσης 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι γεγονός προσφέροντας μοναδικές επιστρο-
φές και εκπτώσεις στις υπηρεσίες και τα ταξιδιωτικά πακέτα της εταιρείας καθώς και 
μοναδικά προνόμια σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με προϊόντα και υπηρεσίες για την 
καθημερινότητα, τις αποδράσεις και την ψυχαγωγία σας. 

Συμμετέχεις; Κερδίζεις!

Συμμετέχεις εύκολα, κερδίζεις άμεσα. 
Signature Travel: Οι αγαπημένοι σου προορισμοί έρχονται ακόμα πιο κοντά με εκπτώσεις 
7% & 10% από την πρώτη στιγμή, στα ταξιδιωτικά πακέτα της Signature Travel. 

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις: Επιλέξτε για τις αγορές σας τις συνεργαζόμενες στο 
πρόγραμμα επιχειρήσεις και λάβετε άμεσα προνομιακή έκπτωση σε κάθε συναλλαγή 
σας. Χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των αγορών, χωρίς περιορισμούς στην αξία τους. 
Απλά, με την επίδειξη της κάρτας μέλους στο Bonus Voyage η έκπτωση είναι δική σας. 

Γίνετε τώρα μέλος στο καινοτόμο πρόγραμμα προνομίων και 
παροχών Bonus Voyage και ανακαλύψτε έναν ολόκληρο 
κόσμο μοναδικών προσφορών!

ΠΕΡΙΕχΟΜΕΝΑ

Βρείτε μας στα Social Media

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ
7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ      03 

ΒΕΡΟΝΑ - ΛΙΜΝΗ GARDA 
4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  04

ΝΑΠΟΛΗ - ΚΑΠΡΙ COSTIERA SORRENTINA 
& AMALFITANA 
5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 04

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ   
8 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ   05

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ 
8 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  06

ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ & ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ  
8 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  07

ΠΑΡΙΣΙ  
6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  08

ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ-ΚΑΡΠΑΘΙΑ
5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  09

ΛΟΝΔΙΝΟ  
5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  10

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ 
7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  11

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ
10 ΗΜΕΡΕΣ OΔΙΚΩΣ  12

ΡΩΜΗ - ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  13

ΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ 
4 ΗΜΕΡΕΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  13

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ & NOΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔΣ 
8 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  14&15

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 
5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  16

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝNΗΣIΑ

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  17

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ & ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ 
8 ΗΜΕΡΕΣ OΔΙΚΩΣ  18

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  19

ΠΟΛΩΝΙΑ 
11 ΗΜΕΡΕΣ OΔΙΚΩΣ 20

ΙΤΑΛΙKO ΠΑΝΟΡΑΜΑ
7 ΗΜΕΡΕΣ OΔΙΚΩΣ  21

ΜΠΑΛΙ – ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
11,12 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 22

Γενικές σημειώσεις προγραμμάτων εξωτερικού

1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά.  
Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό  3 ημέρες πριν 
την αναχώρηση.

2. Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 11,99) στο ίδιο 
δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη κλίνη εκτός εξ αιρέσεων.

3. Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη 
συγκατάθεση του άλλου γονέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.

4. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα 
για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες 
Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που 
δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν 
με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 
ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ
ςΙΕΝΑ - ΦΛωΡΕΝΤΙΑ - ΠΙΖΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΡωΜΗ - ΜΑΡΑΝΕΛΛΟ/ΜΟΥςΕΙΟ FERRARI

7 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ – 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρώμη. Άφι-
ξη, παραλαβή αποσκευών και αναχώρηση για την Φλω-
ρεντία, με ενδιάμεση στάση και περιήγηση στην όμορφη 
Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη πλατεία 
Πιάτσα ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία που πλαισιώνει 
αρμονικά το Δημαρχείο και θεωρείται από τις πιο όμορφες 
πλατείες της Ιταλίας. Θα δούμε ακόμη αγέρωχα αρχοντικά, 
στενά καλντερίμια, και πανέμορφες εκκλησίες που αντέ-
χουν στον χρόνο. Άφιξη στη Φλωρεντία, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος σε μια από τις καλύ-
τερες αγορές της Ιταλίας. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ξΕΝΑγΗΣΗ πόΛΗΣ) – 
πΙΖΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό και ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Μεταξύ 
άλλων θα θαυμάσουμε την Πόντε Βέκιο, την παλαιότερη 
γέφυρα στον ποταμό Άρνο, τον Καθεδρικό Ναό Ντουόμο, 
την πιάτσα ντε λα Σινιορία, με το Παλάτσο Βέκιο, το Βαπτι-
στήριο, το Καμπανίλε του Τζιότο, την εκκλησία Σάντα Κρό-
τσε κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για λίγη ξεκούραση και κατόπιν 
αναχώρηση για την Πίζα, όπου στην πλατεία των θαυμά-
των θα μας εντυπωσιάσει ο περίφημος κεκλιμένος πύργος, 
σήμα κατατεθέν της πόλης ο οποίος «δένει» αρμονικά με το 
Βαπτιστήριο και τον καθεδρικό ναό. Επιστροφή στην Φλω-
ρεντία, διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΒΕΡόΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την μαγευτική Βενετία, με εν-
διάμεση στάση και περιήγηση στην Βερόνα. Περνώντας 
την επιβλητική κεντρική πύλη του ιστορικού κέντρου της 
πόλης, θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα όπου μας θα δούμε 
την Ρωμαική Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιου-
λιέτας, καθώς και τον τάφο της και φυσικά πολλά υπαίθρια 
cafe, πιτσαρίες και τρατορίες. Άφιξη στη Βενετία νωρίς 
το απόγευμα, τακτοποίηση και χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ (ξΕΝΑγΗΣΗ πόΛΗΣ) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για της ξενάγηση της πόλης των 
160 καναλιών. Μεταφορά με το βαπορέττο στο ιστορικό κέ-
ντρο της Γαληνοτάτης. Θα ξεκινήσουμε από το νησάκι του 
Αγίου Μάρκου, ένα από τα 118 νησάκια που αποτελούν τη 
Βενετία και συνδέονται από περίπου 400 γέφυρες. Η πλα-
τεία του Αγίου Μάρκου έχει χαρακτηριστεί από τον Ναπο-
λέοντα ως το ωραιότερο σαλόνι του κόσμου. Εδώ θα δού-
με τα ‘παλαιά’ και ‘νέα κυβερνεία’ και την ‘Ναπολεόντεια 
πτέρυγα’, τον πύργο του ρολογιού, φημισμένο για τους 
Μόρι (τα μπρούτζινα αγάλματα που χτυπούν τις ώρες), την  

έξοχη βυζαντινή βασιλική του Αγίου Μάρκου, και δίπλα το 
περίφημο παλάτι των δόγηδων και την γέφυρα των στε-
ναγμών. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΜΑΡΑΝΕΛΛό/ΜόΥΣΕΙό 
FERRARI – ΡΩΜΗ
Αποχαιρετάμε σήμερα τη Βενετία και αναχωρούμε για την 
μοναδική Ρώμη, με ενδιάμεση στάση στο Μαρανέλλο, το 
«σπίτι» της καλύτερης ίσως μάρκας αυτοκινήτων στον κό-
σμο, της Ferrari! Το μουσείο της Ferrari ιδρύθηκε το 1990 
και έχει μέσα αυτοκίνητα από όλες τις συλλογές της εται-
ρείας. Στο μουσείο το παρελθόν και το μέλλον της Ferrari 
συναντώνται αρμονικά προσφέροντας ένα υπέροχο θέαμα 
με τα πολυτελή και γρήγορα αμάξια. Περιήγηση της συλ-
λογής (διάρκεια περίπου 1 ώρα).  Για τους πιο τολμηρούς, 
υπάρχει η δυνατότητα οδήγησης μιας αυθεντικής Ferrari!!! 
(ατομικά έξοδα-ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέ-
ρειες).  Άφιξη στη Ρώμη αργά το απόγευμα  και τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΡΩΜΗ (ξΕΝΑγΗΣΗ πόΛΗΣ – 
πΡόΑΙΡΕΤΙκΗ ΕκδΡόΜΗ ΤΙΒόΛΙ)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την ξενάγηση μας, κατά την 
οποία  θα δούμε μεταξύ άλλων, την πλατεία της Βενετίας 
με το μνημείο του Βιττόριο Εμμανουέλε και το Παλάτσο 
Βενέτσια, το Καπιτώλιο, την Ρωμαϊκή αγορά, το επιβλητικό 
Κολοσσαίο, την Φοντάνα ντι Τρέβι. 
Χρόνος ελεύθερος και σας προτείνουμε να κάνετε έναν 
περίπατο στην Πιάτσα Ναβόνα, το Πάνθεον, την Πιάτσα ντι 
Σπάνια, και από εκεί να περπατήσετε στους εμπορικούς 
δρόμους Βία Κοντότι και Φραττίνα. Εμείς προαιρετικά σας 
προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε μια απογευματινή  
εκδρομή στο Τίβολι και την Villa D’Este, μία από τις σημα-
ντικότερες αναγεννησιακές βίλες στην Ιταλία,  με τους πε-
ρίφημους κήπους της με τα 1000 σιντριβάνια και έδρα της 
υδρογραφικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου της Ρώμης. 
Στους κήπους της βίλας θα απολαύσουμε το σιντριβάνι του 
μουσικού οργάνου  με τους καταρράκτες του, το σιντριβάνι 
της Ρώμης και του Τίβολι που επικοινωνούν μεταξύ τους 
με τον διάδρομο των εκατό σιντριβανιών, το σιντριβάνι της 
κουκουβάγιας και αυτό των δράκων. Θα υπάρχει χρόνος να 
κάνετε αν θέλετε ένα περίπατο στο μεσαιωνικό Τίβολι. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΡΩΜΗ – (πΡόΑΙΡΕΤΙκΗ ΕκδΡόΜΗ 
ΜόΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙκΑΝόΥ) – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και η ημέρα στη διάθεση σας για να ανακαλύψετε 
όλα τα μυστικά της «αιώνιας πόλης»!!! Εναλλακτικά μπο-
ρείτε να συμμετέχετε (έξοδα ατομικά) σε ξενάγηση στα 

Δεν περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ρώμη – Αθήνα   
 με Alitalia Airlines
• 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό
• Μεταφορές, περιηγήσεις σύμφωνα με το   
 αναλυτικό πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Αρχηγός  / συνοδός  του γραφείου μας
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής επαγγελματικής   
 ευθύνης
• Φ.Π.A

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμου
• Checkpoint 
• Βαπορέτο στη Βενετία, εισόδοι μουσείων, ιστορικών  
 και αρχαιολογικών χώρων
• Ό,τι αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
• Δημοτικοί φόροι (καταβάλλονται επί τόπου στα   
 ξενοδοχεία) 

Περιλαμβάνονται

Μουσεία Βατικανού, ένα συγκρότημα μερικών εκ των 
κορυφαίων μουσείων με μία από τις μεγαλύτερες συλ-
λογές έργων τέχνης στον κόσμο. Αργά το απόγευμα με-
ταφορά στο αεροδρόμιο «Φιουμιτσίνο» για την πτήση της 
επιστροφής.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΜπΑΡΙ – πόΜπΗΙΑ – ΝΑπόΛΗ
Συγκέντρωση  και πτήση για το Μπάρι. Άμεση αναχώρηση για τη νεκρόπολη της Πομπηίας 
που αφανίστηκε το 79 μ.Χ μετά από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου, όπου θα δούμε το πε-
ριμετρικό τείχος, το φόρουμ, την Πόρτα Μαρίνα, την έπαυλη των Βέτρι, τον Ναό του Απόλλω-
να, την αρχαία αγορά, το θέατρο της Πομπηίας και τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου 
αιώνα π.Χ. Κατόπιν αναχώρηση για την χιλιοτραγουδισμένη Νάπολη. Το παλάτσο Ρεάλε, το 
Τεάτρο Σαν Κάρλο, η καλύτερη Όπερα στην Ιταλία μετά του Μιλάνου, το Πάνθεον, η Γκαλερία 
Ουμπέρτο, το παλιό και το νέο Κάστρο, και βέβαια η παραλία Σάντα Λουτσία, είναι κάποια από τα 
αξιοθέατα της πόλης που θα δούμε. Ακολουθεί μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΝΑπόΛΗ – ΕκδΡόΜΗ  
(Η κΡόΥΑΖΙΕΡΑ) ΑκΤΗ ΑΜΑΛΦΙ, ΣόΡΡΕΝΤό & πόΖΙΤΑΝό
Πρόγευμα και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στο ωραιότερο τμήμα του Κόλπου της Νά-
πολη, τις ακτές του Αμάλφι και του Σορρέντο. Αρχικά θα βρεθούμε στο Σορρέντο. Θα εντυπω-
σιαστείτε με τις παλιές επαύλεις πάνω στις πλαγιές του λόφου με θέα στα σμαραγδένια νερά, 
τους μεσογειακούς κήπους με τις ελιές και τα εσπεριδοειδή, το πολυσύχναστο κοσμοπολιτικό 
λιμάνι όπου αράζουν πανάκριβα σκάφη και τη ζωή στα καφέ της Piazza Tasso. Ελεύθερος 
χρόνος. Η μαγική διαδρομή της Costiera Amalfitana θα μας μεταφέρει στο γραφικό Ποζιτάνο, 
την πιο ακριβή και γραφική περιοχή της ακτής Αμάλφι. Επόμενος μας προορισμός το Αμάλφι. 
Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς τόσο της Καμπανίας, 
όσο και ολόκληρης της Ιταλίας. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΝΑπόΛΗ – κΑπΡΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Κάπρι. Επιβίβαση στο πλοίο (ατομικά 
έξοδα) που θα μας μεταφέρει στο πασίγνωστο νησί του διεθνούς Jet-Set. Γνωριμία και 
περίπατος στα στενά δρομάκια και στην πλατεία Πιασσέτα. Χρόνος ελεύθερος για καφέ 
- φαγητό. Επιστροφή αργά το απόγευμα, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΝΑπόΛΗ – κΑΖΕΡΤΑ – ΜπΑΡΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μπάρι, με ενδιάμεση στάση στη Καζέρτα, σπουδαία ιστο-
ρική πόλη του άλλοτε Βασιλείου των Δύο Σικελιών, του Οίκου των Βουρβόνων, πλούσια 
σε οικοδομήματα με κυριότερο το θαυμαστό βασιλικό τους ανάκτορο, Παλάτσο Ρεάλε, 
χαρακτηριζόμενο εύλογα «Βερσαλλίες της Ιταλίας» και έχει αναδειχθεί σε Μνημείο Πα-
γκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ήταν το μεγαλύτερο ανάκτορο και ένα από τα μεγα-
λύτερα κτίρια που ανεγέρθηκαν στην Ευρώπη τον 18ο αιώνα. Έχει περίπου 1200 δωμάτια, 
περιλαμβάνοντας 24 κρατικά διαμερίσματα, μια μεγάλη βιβλιοθήκη και ένα θέατρο στα 
πρότυπα του Τεάτρο Σαν Κάρλο της Νάπολης. Άφιξη στο Μπάρι και επίσκεψη στον ορθό-
δοξο ναό του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα οστά του Αγίου. Ακολουθεί σύντο-
μη πανοραμική περιήγηση που θα ακολουθήσει θα θαυμάσουμε τα κυριότερα αξιοθέατα 
της πόλης, τον Καθεδρικό του Μπάρι, το Θέατρο Πετρουτσέλι, το Καστέλο Σβέβο και την 
Πινακοτέκα Προβιντσιάλε ντι Μπάρι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΜπΑΡΙ – ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και για το αεροδρόμιο του Μπάρι, πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΕΡόΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου & της 
Ιουλιέτας, των μεγάλων εραστών του Σαίξπηρ. Άφιξη, παραλαβή αποσκευών και αναχω-
ρούμε για την περιήγηση μας. Περνώντας την επιβλητική κεντρική πύλη του ιστορικού 
κέντρου της πόλης, θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα όπου μας θα δούμε την Ρωμαική 
Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας, καθώς και τον τάφο της και φυσικά πολ-
λά υπαίθρια café, πιτσαρίες και τρατορίες. Mεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΕΡόΝΑ - ΛΙΜΝΗ GARDA 
Πρωινό και αναχώρηση για την  μαγευτική λίμνη Garda, που στα γαλήνια νερά της καθρε-
πτίζονται οι πλαγιές των παρακείμενων Αλπικών βουνών. Επίσκεψη στη γραφική αλλά 
και ιστορική χερσόνησο του Sirmione με τα στενά σοκάκια, χτισμένη μέσα σε μεσαιωνικό 
ιστορικό κέντρο με μεγαλοπρεπή κτίρια. Από τον 1o αι. π.X. ήταν το αγαπημένο θέρετρο 
των πλούσιων οικογενειών από τη Βερόνα. Στη ρωμαϊκή εποχή 4ο -5ο  αι. η πόλη οχυ-
ρώθηκε για να υπερασπισθεί την λίμνη και αργότερα έγινε η πρωτεύουσα της περιοχής. 
Ιδιαίτερο αξιοθέατο στο Sirmione είναι το μεσαιωνικό κάστρο Scaliger. Ξεκίνησε να χτίζε-
ται το 1277 σε ένα στρατηγικό σημείο στην είσοδο της χερσονήσου για να προστατευθεί 
το λιμάνι και περιτριγυρίζεται με τάφρο νερού. Μπορεί να μπει κάποιος στο κάστρο, μόνο 
μέσω δύο γεφυρών. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση ή μια μίνι κρουαζιέρα στην χερσό-
νησο του Sirmione. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΕΡόΝΑ – ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (πΡόΑΙΡΕΤΙκΗ ΕκδΡόΜΗ 
GARDALAND)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για να γνωρίσετε καλύτερα την πόλη των αιώνιων εραστών. 
Εναλλακτικά σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην Gardaland, ένα μέρος όπου ζω-
ντανεύει ένας κόσμος ονείρου, παραμυθιού και φαντασίας για μικρούς και μεγάλους που 
λατρεύουν την αδρεναλίνη, την περιπέτεια, την ιστορία, τη γεωγραφία, το διάστημα, τα 
δελφίνια, τα σόου στον πάγο, τη μαγεία και μπορούν να τα απολαύσουν μέσα από διάφο-
ρες κατηγορίες δραστηριοτήτων. Η Gardaland είναι το μεγαλύτερο και πιο ξακουστό θε-
ματικό πάρκο της Ιταλίας και θεωρείται από πολλούς πως ανταγωνίζεται την Disneyland. 
Διαθέτει καταπληκτικό ενυδρείο στο οποίο ζουν 5.000 πλάσματα από όλες τις θάλασσες 
της γης – μεταξύ αυτών και τα πιο παράξενα είδη μέδουσας - αλλά και υδάτινο πάρκο με 
εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, εκπληκτικά roller coasters και ατραξιόν. Διαθέτει ξενο-
δοχείο εντός του πάρκου και cinema 3D και 4D προβολών, τη δική του θεματική παρέλαση 
καθημερινά, ταψί που υψώνεται στα πενήντα μέτρα από το έδαφος και περιστρέφεται 
γύρω από τον άξονά του, τρενάκι του τρόμου μήκους 566 μέτρων για βόλτες που κόβουν 
την ανάσα, θέατρο με τις μαριονέτες, ένα τεράστιο δεντρόσπιτο στο κέντρο του -το σπίτι 
της μασκότ του πάρκου που ακούει στο όνομα Πρετσέμολο και σημαίνει μαϊντανός- μια 
βυθισμένη ήπειρο και ζούγκλα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΒΕΡόΝΑ – ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για περιήγηση και τις απαραίτητες αγορές σουβενίρ.  
Το μεσημέρι μεταφορά  στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΒΕΡΟΝΑ - ΛΙΜΝΗ GARDA 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ...

4 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

Δεν περιλαμβάνονται Δεν περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Βερόνα – Αθήνα με VOLOTEA AIRLINES 
• 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείo 4* με πρωινό
• Μεταφορές, περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα με πολυτελή  
 πούλμαν
• Αρχηγός  / συνοδός  του γραφείου μας
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης
• Φ.Π.A

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μπάρι-Αθήνα με VOLOTEA AIRLINES. 
• Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές 
 κλιματιζόμενο πούλμαν
• 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Νάπολη 
• 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στο Μπάρι
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης • Φ.Π.Α

•   Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου
• Check point – είσοδοι πόλεων 
• Εισόδοι μουσείων, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων
• Ό,τι αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
• Δημοτικοί φόροι (καταβάλλονται επί τόπου στα ξενοδοχεία)

• Checkpoint
• Εισιτήρια πλοίου για το Κάπρι, εισιτήρια κρουαζιέρας ακτής Σορρέντο, 
• Eίσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς-επισκεπτόμενους χώρους 
• Aχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή   
 προτεινόμενο 
• Δημοτικός φόρος πόλεων καταβλητέος απευθείας στα ξενοδοχεία

ΝΑΠΟΛΗ - ΚΑΠΡΙ
COSTIERA SORRENTINA & 
AMALFITANA 
ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΣΟΡΡΕΝΤΟ - ΑΜΑΛΦΙ - 
ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΚΑΠΡΙ - ΚΑΖΕΡΤΑ - ΜΠΑΡΙ

5 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

Περιλαμβάνονται Περιλαμβάνονται
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – πΑΛΕΡΜό
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για 
Παλέρμο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: πΑΛΕΡΜό – ΕΡΙΤΣΕ – 
ΣΕΛΙΝόΥΝΤΑΣ – ΑκΡΑγΑΝΤΑΣ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το γοητευτικό και γρα-
φικό Ερίτσε, χτισμένο σε 750μ υψόμετρο. Χρόνος ελεύθε-
ρος για να περιπλανηθούμε στα στενά, γεμάτα λουλούδια 
σοκάκια του. Επόμενος σταθμός μας ο Σελινούντας, μια 
από τις σπουδαιότερες αποικίες των Μεγαρέων. Εδώ βρί-
σκεται η ιερή κοιλάδα με τους γιγάντιους ναούς, το οχυ-
ρωματικό τείχος και η ακρόπολη. Στο τέλος της ημέρα μας 
θα καταλήξουμε στον Ακράγαντα, κατά τον Πίνδαρο, την 
ομορφότερη πόλη των θνητών. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο μας, δείπνο  και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΑκΡΑγΑΝΤΑΣ – κΑΤΑΝΙΑ
Μετά το πρόγευμα μας θα ξεκινήσουμε με την ξενάγηση 
του Ακράγαντα, το σημερινό Αγκριτζέντο, την πατρίδα του 
Λουίτζι Πιραντέλλο, δημιουργού του μοντέρνου Ιταλικού 
Θεάτρου. Θα επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο, «Κοι-
λάδα των ναών», όπου θα δούμε σημαντικότατους αρχαί-
ους Ελληνικούς ναούς. Κατόπιν αναχώρηση για την Κατά-
νια, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ χάρη 
στην αποκατεστημένη μπαρόκ αρχιτεκτονική της. Εδώ θα 
έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στο εντυπωσιακό 
υπαίθριο θέατρο, που αν και λέγεται ελληνικό είναι ουσια-
στικά ρωμαϊκό. Θα δούμε ακόμη το κάστρο Ουρσίνο όπου 
υπήρξε ο χώρος κατοικίας του Φρειδερίκου αλλά και όλων 
των διαδόχων του. Το θέατρο Μάσιμο Μπελίνι που είναι η 
όπερα της Κατάνια αφιερωμένη στο συνθέτη Bellini, ο οποί-
ος συνέθεσε την περίφημη Norma και την ανέβασε για πρώ-
τη φορά σε αυτό το θέατρο. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στην 
κεντρική πλατεία της πόλης Πιάτσα ντελ Ντουόμο που στην 
ανατολική της πλευρά βρίσκεται ο καθεδρικός ναός της πό-
λης, ενώ στη δεξιά βρίσκεται το Δημαρχείο. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: κΑΤΑΝΙΑ – ΣΥΡΑκόΥΣΕΣ – 
κΑΤΑΝΙΑ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τις Συρακούσες, τη μητρό-
πολη του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και ολόκληρης 
της Δύσης. Άφιξη και γνωριμία με τα μοναδικά μνημεία της 
καθώς είναι η σημαντικότερη πόλη της Μεγάλης Ελλάδας 
και μια από τις σπουδαιότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις. 
Εδώ θα επισκεφθούμε και θα περιηγηθούμε στους αρχαι-
ολογικούς ναούς της Αθηνάς, του Δία & του Απόλλωνα. 
Εν συνεχεία, επισκεπτόμαστε τον αρχαιολογικό χώρο των 
Συρακουσών, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τον μεγαλειώ-
δη βωμό του Ιέρωνος Β’ μήκους 200 μέτρων και πλάτους 
23, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο των Συρακουσών, το Νυμφαίο 
αλλά και τα λατομεία μέσα στο αρχαιολογικό πάρκο, όπου 
εργάστηκαν καταναγκαστικά πάνω από 10.000 Αθηναίοι, 
μετά την ήττα τους στην εκστρατεία της Σικελίας. Λίγα μό-
λις μέτρα μπροστά στην ακτή των Συρακουσών βρίσκεται 

η νησίδα η Ορτυγία, εκεί θα συναντήσετε το ναό του Απόλ-
λωνα που είναι ο παλαιότερος των Συρακουσών. Λίγο 
παρακάτω θα βρεθείτε στην πλατεία του Αρχιμήδη. Στην 
πλατεία αυτή θα δείτε γύρω γύρω διάφορα εντυπωσιακά 
κτίσματα. Στο κέντρο της βρίσκεται η κρήνη της Αρτέμιδας, 
ένα πολύ ωραίο σιντριβάνι. Μετά την πλατεία θα δείτε το 
Παλάτσο Μπενεβεντάνο ντελ Μπόσκο και το Παλάτσο ντελ 
Σενάτο που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο. Η πλατεία του 
καθεδρικού ναού είναι στη συνέχεια το κύριο αξιοθέατο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η μέρα: κΑΤΑΝΙΑ – ΑΙΤΝΑ  – κΗπόΙ ΝΑξόΥ  
– ΤΑόΡΜΙΝΑ – κΑΤΑΝΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ενεργό ηφαίστειο της 
Αίτνας που αποτελεί ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο και 
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας κλη-
ρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Πανοραμική θέα του ηφαιστείου 
θα έχετε και από την πόλη Ταορμίνα, το αρχαίον Ταυρομέ-
νιον, την πόλη που αποκαλείται και μπαλκόνι της Σικελίας 
με τη μοναδική θέα που προσφέρει και τα γραφικά της σο-
κάκια, τα μαγαζιά και τις πλατείες της. Επισκεπτόμαστε το 
Αρχαίο Θέατρο και ελεύθερος χρόνος στη διάθεση μας για 
περιήγηση στην πόλη. Τελευταίος μας σταθμός η πόλη των 
Κήπων της Νάξου, η πρώτη αποικία της Αρχαίας Ελλάδας 
στη Σικελία. Κτίστηκε από Χαλκιδέους αποίκους, υπό τον 
οικιστή Θουκλή το 735/4, στους πρόποδες της Αίτνας. Στον 
αποικισμό της Νάξου έλαβαν μέρος και Μεγαρείς και Νάξι-
οι. Στους τελευταίους αποίκους οφείλεται και το όνομα της 
αποικίας, που διατηρήθηκε ως την εποχή μας, με την προ-
σθήκη Giardini, λόγω των ωραίων κήπων της σύγχρονης 
πόλης, που αποτελεί γνωστό τουριστικό θέρετρο. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα: κΑΤΑΝΙΑ – κΕΦΑΛόΥ – πΑΛΕΡΜό
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Παλέρμο, με ενδιάμεση 
στάση στην Κεφαλού. Σύντομη επίσκεψη στην γραφική Πιά-
τσα Ντουόμο και στον Ναό του Ρογήρου, με τα βυζαντινά 
ψηφιδωτά. Χρόνος ελεύθερος για καφέ – γεύμα, περιήγηση 
της πόλης. Νωρίς το απόγευμα άφιξη στο Παλέρμο, μετα-
φορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: πΑΛΕΡΜό – ξΕΝΑγΗΣΗ πόΛΗΣ 
Πρωινό και περιπατητική περιήγηση στη πρωτεύουσα και 
τη πιο σημαντική πόλη της Σικελίας, το Παλέρμο. Θα ξε-
κινήσουμε με τον εντυπωσιακό εξωτερικά Καθεδρικό ναό, 
με τους τάφους των Βασιλέων, όπου ξεπροβάλλει μοναδι-
κά ανάμεσα στα στενά δρομάκια, ένα περίτεχνο κτίριο με 
πολλά σκαλίσματα και στριφογυριστούς πύργους. Στη κε-
ντρική πλατεία ξεχωρίζει το νεοκλασικό θέατρο Politeama 
Γκαριμπάλντι με πολύ εντυπωσιακή είσοδο, ενώ η πλατεία 
της Πραιτόριας με πληθώρα από «γυμνά» αγάλματα γύρω 
από το «σιντριβάνι της ντροπής» όπως αποκαλείται. Επό-
μενα φημισμένα αξιοθέατα του Παλέρμο αποτελούν το 
Παλάτι των Νορμανδών διακοσμημένο με θαυμάσια βυζα-
ντινά μωσαϊκά και ακόμη ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα 
της Ευρώπης το θέατρο Μάσιμο, καθώς και η γνωστότερη 
εκκλησία του Παλέρμο Μαρτοράνα, ένα γοητευτικό «μείγ-

Δεν περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΛΕΡΜΟ-ΑΘΗΝΑ  
 με VOLOTEA AIRLINES  
• Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές, με   
 κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα  
 με το αναλυτικό πρόγραμμα 
• 1 διαν/ση στον Ακράγαντα 
• 3 διαν/σεις στην Κατάνια 
• 3 διαν/σεις στο Παλέρμο 
• Πρωινό καθημερινά & 1 δείπνο στον Ακράγαντα 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
• Φ.Π.Α. 
• Συνοδός – Αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη  
 διάρκεια της εκδρομής.

• Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμου
• Check points
• Είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και γενικά  
 όπου απαιτείται
• Ότι ρητώς δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή   
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικός φόρος πόλεων ο οποίος καταβάλλεται  
 απευθείας στα ξενοδοχεία την ημέρα ανά άτομο

Περιλαμβάνονται

μα» διαφορετικών αρχιτεκτονικών ρυθμών. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: πΑΛΕΡΜό – ΜόΝΡΕΑΛΕ – 
ΜόΝΤΕΛό – ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό, παράδοση δωματίων και αναχώρηση για τον 
λόφο του Μονρεάλε, στον οποίο δεσπόζει ο επιβλητικός 
Καθεδρικός Ναός του Μονρεάλε (6.000 τ.μ.) με τα θαυμά-
σια ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης και η σαρκοφάγος του 
Φρειδερίκου Β’, γιου του περιβόητου Μπαρμπαρόσα, που 
πέθανε το 1250 όπου είναι από πορφυρίτη, βαμμένη με 
αυτοκρατορική πορφύρα. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε 
το Μοντέλο, ένα μικρό παραθαλάσσιο ψαροχώρι με δύο 
χιλιόμετρα «ευγενής και δημοφιλή» ακτή, όπως την απο-
καλούν οι ντόπιοι, που κόβει την ανάσα και συνθέτει το 
ιδανικό σκηνικό για την τέλεια απόδραση στο Παλέρμο. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ – γεύμα. Νωρίς το απόγευμα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστρο-
φής μας στην Αθήνα.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ 
ΠΑΛΕΡΜΟ - ΚΗΠΟΙ ΝΑξΟΥ - ΕΡΙΤςΕ - ςΕΛΙΝΟΥΝΤΑς - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ - ΑΚΡΑγΑΝΤΑς - 
ςΥΡΑΚΟΥςΕς - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΙΤΝΑ - ΜΟΝΤΕΛΟ

8 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
8 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΣπΛΙΤ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας 
πτήση των Κροατικών αερογραμμών για το Σπλίτ. Άφιξη και 
μεταφορά στην ευρύτερη περιοχή του Σπλιτ, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας Katarina 4*. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΣπΛΙΤ – ΛΙΜΝΕΣ πΛΙΤΒΙΤΣΕ – κόΖΙΝΑ  
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή του  Εθνικού πάρκου 
των λιμνών Plitvice.  Προστατευόμενο από την UNESKO αυτό 
το σύμπλεγμα των 16 λιμνών όπου η μία τροφοδοτεί την άλλη 
με νερό δημιουργώντας μαγευτικούς καταρράκτες μέσα σε ένα 
μαγευτικό φαράγγι. Τα νερά έχουν ένα εκθαμβωτικό τιρκουάζ 
χρώμα που οφείλεται στο ασβεστολιθικό πέτρωμα του βυθού, 
ενώ διαφορετικά είδη ψαριών και υδρόβιων φυτών συμπλη-
ρώνουν την εικόνα. Ακολουθεί περιήγηση του πάρκου & των 
λιμνών.  Νωρίς το απόγευμα περνάμε στην Σλοβενία και την πε-
ριοχή Kozina, κοντά στα σύνορα με την Ιταλία και της πόλη της 
Τεργέστης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας Admiral Hotel & 
Casino 3* sup. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: κόΖΙΝΑ – ΤΕΡγΕΣΤΗ – ΡΙΕκΑ – όπΑΤΙΑ 
– κόΖΙΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Τεργέστη. Βρίσκεται στη βορει-
οανατολική Ιταλία στα σύνορα με τη Σλοβενία και χάρη στη θέση 
της ήταν ανέκαθεν κόμβος εμπορικών και πολιτισμικών ανταλ-
λαγών. Η πόλη είναι γεμάτη με πολλά δείγματα art nouveau 
και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής που μαρτυρούν το αυστριακό 
παρελθόν της. Μεταφορά στο κέντρο της πόλης και την  Πιάτσα 
Ουνιτά ντ’ Ιτάλια (πλατεία Ενότητας της Ιταλίας), την κεντρική 
πλατεία της Τεργέστης. Η πλατεία έχει συνολική έκταση 12.280 
τ.μ. και είναι η μεγαλύτερη παραθαλάσσια πλατεία της Ευρώ-
πης. Στην περιήγηση μας θα δούμε μεταξύ άλλων το Παλάτσο 
των Αυστριακών υπολοχαγών, το Παλάτσο Στράττι, το Παλάτσο 
Μοντέλο, το Μέγαρο του δημαρχείο της πόλης, το Παλάτσο Βα-
νόλι που στεγάζει ένα απο τα πιό γνωστά ξενοδοχεία της πόλης, 
την ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου, κ.α . Ελεύθερος 
χρόνος. Κατόπιν  αναχώρηση για την Οπατία, το αριστοκρατικό 
θέρετρο της Αυστροουγγαρίας που μέσα από μία ρομαντική 
βόλτα που θα μας γυρίσει πίσω στον 19ο αιώνα  και την επο-
χή των Αυτοκρατόρων Φραγκίσκου Ιωσήφ και Σίσσυ. Η βίλα 
Angiolina με τις γιγάντιες μανώλιες, ο ναός του Αγ. Ιακώβου κα-
θώς και τα αρχοντικά ξενοδοχεία με τα καζίνο εντυπωσιάζουν 
τον επισκέπτη. Τελευταία μας επίσκεψη η Ριέκα, βρίσκεται στην 
«αγκαλιά του κόλπου Κvarner. Θα δούμε τον πύργο της πόλης, 
την εκκλησία των Καπουτσίνων, τα ερείπια του Ρωμαϊκού τεί-
χους, το παλαιό δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βί-
του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: κόΖΙΝΑ – ΣπΗΛΑΙΑ πόΣΤόΙΝΑ – 
ΛόΥΜπΛΙΑΝΑ – κόΖΙΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τη μικρή πόλη Postoina όπου θα 
επισκεφθούμε το περίφημο σπήλαιο, δεύτερο μεγαλύτερο στον 
κόσμο. Το σύστημα σπηλαίων της Postoina είναι ξακουστό για 
τα όμορφα περάσματά του. Τα ζωντανά χρώματα και τα παρά-
ξενα σχήματα των σταλακτιτών και των σταλαγμιτών κάνουν 
τους διαδρόμους των σπηλαίων να μοιάζουν με κοσμήματα. 
Μερικοί λαμπυρίζουν σαν να είναι διάστικτοι με διαμάντια, ενώ 
άλλοι εκπέμπουν βαθιές αποχρώσεις ώχρας και του καφέ της 
σκουριάς. Με το ειδικό τραινάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμή-
μα του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε το μοναδικό 
φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο τους. Aκολουθεί επί-
σκεψη στην κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Στην 
αρχοντική Λουμπλιάνα, θα περπατήσουμε τα πλακόστρωτα 
δρομάκια της παλιάς πόλης και περνώντας από την τριπλή γέ-
φυρα Tromostovje, θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, την πλατεία 
Πρέσερν, τη γέφυρα του Δράκου και φυσικά την ανοιχτή αγορά 
του Πλέσνικ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: κόΖΙΝΑ –  ΖΑΝΤΑΡ – ΝΕόΥΜ
Πρωινό και αναχώρηση για το Νέουμ, με ενδιάμεση στάση στο 
κέντρο των ακτών της Κροατίας και την πόλη Ζαντάρ, όπου θα 
έχουμε σύντομη περιήγηση. Αργά το απόγευμα άφιξη στο παρα-
θαλάσσιο Νέουμ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας Grand Hotel 
Neum 4*, δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΝΕόΥΜ – ΝΤόΥΜπΡόΒΝΙκ – ΝΕόΥΜ 
Πρωινό και αναχώρηση με κατεύθυνση τη μεσαιωνική πόλη του 
Ντουμπρόβνικ, αυτό το σύμπλεγμα από ρωμαϊκά, μεσαιωνικά 
και αναγεννησιακά στοιχεία, ηλικίας 1300 ετών αποτελεί τον 
σημαντικότερο προορισμό σε ολόκληρη την Αδριατική μετά 
τη Βενετία. Το ιστορικό τμήμα της (προστατευόμενο από την 
Unesco) είναι μια οχυρωμένη πόλη με τείχος μήκους δυόμισι 
χιλιομέτρων. Θα ξεναγηθούμε ανάμεσα στα πέτρινα κτίρια με 
παράθυρα-πολεμίστρες και μικροσκοπικές «κρεμαστές» αυλές, 
την κεντρική οδό stradum, το παλάτι του κυβερνήτη της Δημο-
κρατίας της Ραγκούσα, το κτίριο του τελωνείου, το Δημαρχείο, 
το μοναστήρι των Φραγκισκανών, εκκλησιές, παλάτια, κρήνες. 
Στη μέση βρίσκεται η κεντρική πλατεία με το άγαλμα του μεσαι-
ωνικού Ιππότη Ορλάντο, το ναό του Αγ. Βλάσιου προστάτη της 
πόλης και τον πύργο του ρολογιού. Επισκεφτείτε το φαρμακείο 
που λειτουργεί συνεχώς από το 1391. Στη συνέχεια ελεύθερος 
χρόνος για προαιρετική κρουαζιέρα γύρω από το καταπράσινο 
νησί Locrum ή και επίσκεψη σε αυτό, περπάτημα στα τείχη της 
πόλης ή ανάβαση με το τελεφερίκ στο λόφο πάνω από την πόλη, 
για μία πανοραμική θέα ολόκληρης της περιοχής. Σε κάθε περί-
πτωση, το θέαμα θα σας εντυπωσιάσει! Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο μας αργά το απόγευμα, δείπνο και διανυκτέρευση.

Δεν περιλαμβάνονται

Περιλαμβάνονται
• Aεροπορικά εισιτήρια Aθήνα –Σπλιτ Αθήνα με την  
 CROATIA AIRLINES 
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* &  4* 
• Ημιδιατροφή, πρωινό και δείπνο καθημερινά  
 (εκτός 1ης ημέρας)
• Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με  
 ελληνόφωνα ξεναγό
• Αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια ταξιδιού
• Φ.Π.Α

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμου
• Checkpoint-είσοδοι πόλεων καταβλητέα τοπικά
• Ό,τι δεν αναγράφεται ρητά  στο περιλαμβάνονται
• Είσοδοι σε μουσεία, ανάκτορα, αρχαιολογικούς  
 χώρους, εισιτήριο πλοίου για το νησί Κόρτσουλα
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων καταβλητέα τοπικά
• Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά κ.λ.π

7η μέρα: ΝΕόΥΜ – ΝΗΣΙ κόΡΤΣόΥΛΑ – ΝΕόΥΜ 
Πρωινό και η σημερινή μας διαδρομή θα μας οδηγήσει στο νησί 
Κόρτσουλα (Κόρκυρα Μέλαινα των αρχαίων, δηλαδή Μαύρη 
Κέρκυρα), γενέτειρα του Μάρκο Πόλο (όπως φημολογείται) και 
γνωστό για τα λατομεία μαρμάρων. Στην περιήγηση μας θα δού-
με την κεντρική πλατεία, το κυριότερο μνημείο της πόλης, τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάρκου, το ομορφότερο κτίριο του 
νησιού, το παλάτι του Αρχιεπισκόπου, κ.α.  Χρόνος ελεύθερος 
για να γνωρίσετε το ιστορικό κέντρο του νησιού, το οποίο όχι τυ-
χαία χαρακτηρίζεται και ως «μίνι-Ντουμπρόβνικ». Το απόγευμα 
επιστροφή στο Νέουμ, δείπνο και διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΝΕόΥΜ – ΣπΛΙΤ – ΤΡόγκΙΡ – πΤΗΣΗ 
ΕπΙΣΤΡόΦΗΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την συμπρωτεύουσα Split. Άφι-
ξη στο Split και περιήγηση στα ρωμαϊκά ανάκτορα που έφτιαξε 
ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός και δίκαια ονομάζεται σήμερα  «η 
πόλη μέσα στο Παλάτι». Συνεχίζουμε για το γειτονικό  και πανέ-
μορφο μεσαιωνικό Τρογκίρ. Περιήγηση στην γραφική πόλη που 
είναι χτισμένη επάνω σε ένα νησάκι. Χρόνος για γεύμα και στη 
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστρο-
φής με τις Κροατικές αερογραμμές για την Αθήνα.
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ΓΑΛΛΟϊΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ & ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ
8 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – γΕΝόΒΑ - NΙκΑΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος και πτήση 
για την Γένοβα. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την Νί-
καια, πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής γνωστή στους γαλ-
λομαθείς ως Cote d’ Azur (Κοτ ντ’ Αζούρ). Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα, βράδυ ελεύθερο για να 
θαυμάσετε την πόλη με την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα ή 
να κάνετε ένα περίπατο στην Promenade des Anglais, έναν 
από τους ομορφότερους και πιο ξακουστούς παραλιακούς 
δρόμους στον κόσμο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΝΙκΑΙΑ-ΜόΝΑκό-ΜόΝΤΕ KΑΡΛό-ΕΖ
Πρωινό και περιήγηση της πόλης. Με το τουριστικό τρένο 
(ατομικά έξοδα) θα αναχωρήσουμε από την παραλιακή λε-
ωφόρο, την πασίγνωστη “Προμενάν Ντεζ Ανγκλαιζ”, και 
μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία Μασσενά, την αγορά 
των λουλουδιών,  το γραφικό λιμάνι της Νίκαιας, την πα-
λιά πόλη, και θα καταλήξουμε στο Park du Chateau, ένα 
πολύ όμορφο πάρκο σε ένα λόφο από όπου μπορείτε να 
δείτε πανοραμικά την παραλία και τον Κόλπο των Αγγέλων. 
Kατόπιν αναχώρηση για το Μονακό (20 χλμ), το πιο μικρό 
και αριστοκρατικό κράτος στον κόσμο!!! Στην παραμονή 
μας στο Μονακό θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα 
ανάκτορα των Γκριμάλντι, την Μητρόπολη, και  το Ωκεανο-
γραφικό Μουσείο, καθώς και το Μόντε Κάρλο. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτες και αγορές στη πόλη που το όνομα της 
και μόνο μαγεύει τους ανθρώπους ανα τον κόσμο.. Το από-
γευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, με ενδιάμεση στάση 
σε μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων, στο χωριό Εζ, όπου θα 
«μυηθούμε» στον τρόπο παραγωγής των περίφημων γαλ-
λικών αρωμάτων. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΝΙκΑΙΑ - πόΡΤ γκΡΙΜΩ – ΣΑΝ 
ΤΡόπΕ – (πΡόΑΙΡΕΤΙκό by NIGht ΣΤό ΜόΝΤΕ 
κΑΡΛό) 
Πρωινό και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή. Θα ξεκινήσουμε 
με το κοσμοπολίτικο Σαν Τροπέ. Κατά τη διαδρομή θα θαυ-
μάσουμε πανέμορφες δαντελωτές ακτές και φανταστικές 
βίλες επώνυμων και ανώνυμων μεγιστάνων του πλούτου, 
καλλιτεχνών, ηθοποιών κ.α. Στο πανέμορφο λιμανάκι του 
Σαν Τροπέ αγοράστε αναμνηστικά από υπαίθριους καλλι-
τέχνες και γευθείτε όμορφα φαγητά στα παραλιακά εστια-
τόρια. Στην επιστροφή θα επισκεφθούμε το Port Grimaud ή 
αλλιώς την Μικρή Βενετία. Επιστροφή στη Νίκαια νωρίς το 
απόγευμα. Δυνατότητα προαιρετικής by night εξόρμησης 
στο Μόντε Κάρλο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΝΙκΑΙΑ- κΑΝΝΕΣ -  Εξ ΑΝ πΡόΒΑΝΣ 
- ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για Μασσαλία, με πρώτο ενδιάμεσο 
σταθμό μας τις Κάννες (150 χλμ), όπου και θα περιηγηθού-
με. Η πόλη είναι γνωστή για τις μοναδικές  αμμώδεις παρα-
λίες της και το ετήσιο φεστιβάλ κινηματογράφου. Κατόπιν 
επίσκεψη στην πόλη Βαλορές, όπου έζησε για 7 χρόνια 
(1948-1955) ο Πάμπλο Πικάσο και είχε έντονη δημιουργι-
κότητα στη κεραμική αλλά και τη γλυπτική, όπου θα έχου-
με δυνατότητα επίσκεψης στο μουσείο όπου εκτίθενται οι 
δημιουργίες αυτές. Επόμενη στάση και περιήγηση στην 
Εξ-αν-Προβάνς, την πόλη των καλλιτεχνών αλλά και των 
συντριβανιών!  Νωρίς το απόγευμα άφιξη στη Μασσαλία, 
τη δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Γαλλίας και το τρίτο 
μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Ευρωπαϊκή πολιτιστική 

πρωτεύουσα του 2013, διαθέτει την γοητεία των πόλεων, 
που δεν λησμονιούνται ποτέ. Είναι φημισμένο κέντρο τε-
χνών, πολιτισμού και μουσικής. Διαθέτει επίσης αναρίθ-
μητες καφετέριες, σινεμά και εστιατόρια. Κυρίαρχη θέση 
στην πόλη κατέχει το κτίριο της Όπερας. Προσφέρει στους 
επισκέπτες της την αυθεντικότητα 26 αιώνων ιστορίας, την 
φιλικότητα των κατοίκων της, και τον πλούτο της πολιτιστι-
κής της κληρονομιάς. Περιήγηση της πόλης, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ σας προτεί-
νουμε βόλτα στο παλιό λιμάνι (Le Vieux Port) στο οποίο κα-
ταλήγει η διάσημη λεωφόρος Canebiere με τα πολυάριθμα 
εστιατόρια και τις καφετέριες, που σίγουρα θα κεντρίσουν 
το ενδιαφέρον σας!  Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΑΒΙΝΙόΝ-ΑΡΛ  
(πΡόΑΙΡΕΤΙκΗ ΕκδΡόΜΗ)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Δυνατότητα ολοήμερης προ-
αιρετικής εκδρομής στην επαρχία της Προβηγκίας. Πρώτη 
μας στάση η Αβινιόν. Ιδρύθηκε κατά τον 2ο αιώνα π.Χ., ήταν 
αρχικά ένα ασήμαντο γαλατικό χωριό. Κατακτήθηκε από 
τους Ρωμαίους, τους Φράγκους, τους Γότθους, τους Σα-
ρακηνούς και τελικά το 1226 μ.Χ. η πόλη πέρασε στα χέρια 
του βασιλιά της Γαλλίας, Λουβοδίκου Η’. Η χρυσή εποχή της 
Αβινιόν ξεκίνησε το 1309 και τελείωσε το 1376. Σε αυτό το 
διάστημα η Αβινιόν βρισκόταν κάτω από την παπική εξου-
σία και επτά Πάπες έκαναν την πόλη έδρα τους. Το σημα-
ντικότερο μνημείο της Αβινιόν είναι το Palais des Papes 
(δηλαδή το παλάτι των Παπών). Αποτελεί μνημείο παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και είναι το 
μεγαλύτερο γοτθικό παλάτι στην Ευρώπη. Επόμενος μας 
σταθμός η ιστορική αρχαία Ρωμαική πόλη Αρελάτη, ή όπως 
είναι κοινώς γνωστή ως Άρλ. Η Αρλ ιδρύθηκε από τους 
αρχαίους Έλληνες (Φωκαείς) το 104 π.Χ. Διαθέτει ένα πα-
νέμορφο ιστορικό κέντρο με στενούς δρόμους και γραφικά 
κτίρια, ενώ είναι και αυτή χτισμένη στις όχθες του Ροδανού 
ποταμού. Η πόλη είναι γεμάτη από ρωμαϊκά μνημεία, με 
σημαντικότερο το ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Κατασκευάστη-
κε περίπου τον 1ο αιώνα π.Χ. και εμπνεύστηκε προφανώς 
από το Κολοσσαίο της Ρώμης. Είχε χωρητικότητα 20.000 
θεατών και παραμένει άριστα συντηρημένο ακόμα και σή-
μερα. Το καλοκαίρι γίνονται εκεί ταυρομαχίες και συναυλί-
ες. Άλλα ρωμαικά μνημεία είναι το θέατρο, σχεδόν δίπλα 
στο αμφιθέατρο και ο οβελίσκος στην πλατεία Place de la 
République. Το απόγευμα επιστροφή στη Μασσαλία. Διανυ-
κτέρευση. 

6η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ–ΣΑΝ ΡΕΜό–γΕΝόΒΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ιταλικής 
Ριβιέρας, το Σαν Ρέμο. Έχει την ονομασία ‘πόλη των 
λουλουδιών’ εξαιτίας των πολυτελών του κήπων και των 
πολύχρωμων παρτεριών με λουλούδια στους λόφους που 
περιβάλλουν την πόλη. Μεταξύ των αξιοθέατων που θα 
δείτε είναι η La Pigna, το πιο παλιό τμήμα της πόλης. Εκεί 
μπορείτε να περπατήσετε στα στενά σοκάκια της μεσαιω-
νικής πόλης, μέχρι την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, στον 
Ρωμανο-Γοτθικό Καθεδρικό του San Siro, και το Παλάτι 
του Δούκα ‘Borea D’Olmο’. Αν σας αρέσουν τα ψώνια, μη 
χάσετε τις μπουτίκ και τα τοπικά μαγαζιά που μπορείτε 
να βρείτε στο κέντρο της πόλης. Νωρίς το απόγευμα 
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Λιγουρίας, Γένοβα. 
Η Γένοβα  είναι σημαντική ιστορική πόλη της Ιταλίας με 
περίπου 800.000 κατοίκους (ευρύτερη περιοχή), πρωτεύ-

Δεν περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Γένοβα-Αθήνα.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3 -4 * σε Μασσαλία &  Νίκαια,  
 4* σε Γένοβα με πρωινό καθημερινά.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμια, ξενοδοχεία  
 εξωτερικού.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις   
 μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
• Ενημερωτικά έντυπα.
• Ασφάλεια ταξιδιού (Αστικής Ευθύνης). 
• Φ.Π.Α.

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου  
• Checkpoint  
• Δημοτικοί φόροι πόλεων πληρωτέοι τοπικά στα  
 ξενοδοχεία  
• Είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους  
• Εισιτήριο τουριστικού τρένου Νίκαιας 
• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται  
 ως προαιρετικό.

Περιλαμβάνονται

ουσα της Λιγουρίας, στο κέντρο του ομώνυμου κόλπου 
(Κόλπος Γένοβας) και πολύ σημαντικό λιμάνι της Ιταλίας. 
Είναι η έκτη ιταλική πόλη σε πληθυσμό, τρίτη στην Βό-
ρεια Ιταλία και αποτελεί μέρος του εμπορικού τρίγωνου 
Τορίνο-Γένοβα-Μιλάνο. Η ιστορία της συνδέεται με 
το εμπόριο και την ναυτιλία. Το λιμάνι της είναι το πιο 
σημαντικό της Ιταλίας. Σύμβολο της πόλης είναι ο φάρος 
της, γνωστός ως «La lanterna». Υπήρξε έδρα της EXPO 
το 1992, συγκέντρωσης των G8 το 2001 και το 2004 ήταν 
Ευρωπαική πρωτεύουσα Πολιτισμού. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: γΕΝόΒΑ – ΡΑπΑΛΛό/ πόΡΤό ΦΙΝό   
Πρωινό και αναχώρηση για το πανέμορφο Ραπάλλο και 
Πόρτο Φίνο με τα γραφικά, χρωματιστά σπίτια, τις κομψές 
μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προιόντα και τα εντυπω-
σιακά γιότ δεμένα στη Μαρίνα. Διασχίστε την κεντρική 
πλατεία, περιπλανηθείτε κατά μήκος της προβλήτας και 
αφεθείτε στις μαγικές αποχρώσεις της θάλασσας. Το από-
γευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.

8η μέρα: γΕΝόΒΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Γένοβας, πτή-
ση επιστροφής στην Αθήνα. 

Παρατηρήσεις:
Οι διανυκτερεύσεις στην Nίκαια μπορεί να πραγματο-
ποιηθούν εναλλακτικά και στις Κάννες.
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Gustave Courbet, Claude Monet, Charles Baudelaire. Θα 
δούμε την εξαιρετικά καλοδιατηρημένη παλιά πόλη, το 
γραφικό παλιό λιμάνι γεμάτο ιστιοπλοϊκά και την μοναδι-
κή ολόξυλη εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης. Το απόγευ-
μα επιστροφή στο Παρίσι.

6η μέρα: πΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ετοιμάζετε τα πράγματά σας 
(πριν τις 12) και τα τοποθετείτε στον ειδικό χώρο φύλαξης 
αποσκευών του ξενοδοχείου σας. Μην ξεχάσετε να επιβε-
βαιώσετε την ώρα συγκέντρωσής σας για τη μεταφορά 
στο αεροδρόμιο. Έχετε χρόνο ελεύθερο αναλόγως την 
ώρα πτήσης σας, για αγορές, φωτογραφίες, κατ’ιδίαν επι-
σκέψεις σε μουσεία, κλπ. Πτήση για την Αθήνα και τέλος 
του όμορφου ταξιδιού σας.

ΠΑΡΙΣΙ 
6 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

1η μέρα: ΑΘhNA – πΑΡΙΣΙ – πΑΝόΡΑΜΙκΗ 
ξΕΝΑγΗΣΗ πόΛΗΣ ΣΤΑ κΥΡΙόΤΕΡΑ ΑξΙόΘΕ-
ΑΤΑ ΤόΥ πΑΡΙΣΙόΥ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 2 ώρες πριν την πτήση 
σας και αναχώρηση για την Πόλη του Φωτός. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο του Παρισιού και μετά την παραλαβή των απο-
σκευών σας, θα σας περιμένει ο επίσημος ελληνόφωνος 
ξεναγός μας. Μεταφορά στην πόλη και ξεκινάμε την ημέ-
ρα μας με μια πανοραμική ξενάγηση στα αξιοθέατα του 
Παρισιού. Θα ξεκινήσουμε από το έμβλημα της πόλης, τον 
Πύργο του Άιφελ και το Τροκαντερό όπου θα έχουμε χρόνο 
να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες. Στη συνέχεια θα 
θαυμάσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, τη διάσημη λεωφό-
ρο των Ηλυσίων Πεδίων που το βράδυ είναι φωτισμένη, το 
μικρό και το μεγάλο παλάτι, την Πλας Κονκόρντ (Πλατεία 
Ομονοίας), το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις πολυ-
σύχναστες λεωφόρους Grands Boulevards, το Μουσείο 
του Λούβρου με τις φημισμένες πυραμίδες του, τη Γαλλική 
Ακαδημία, το Δικαστικό Μέγαρο, τη νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, 
το Δημαρχείο. Σειρά έχει η επιβλητική Notre Dame (Πα-
ναγία των Παρισίων) καθεδρικός γοτθικού ρυθμού, με τα 
περίφημα γλυπτά και το εντυπωσιακό βιτρώ, το Πάνθεον, 
οι πολύχρωμοι κήποι του Λουξεμβούργου, η περιοχή Σαιν 
Ζερμαίν με τις καλλιτεχνικές γειτονιές και τη Σχολή Καλών 
Τεχνών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Χρό-
νος για ξεκούραση.   Το βράδυ αν επιθυμείτε βγείτε μια βόλ-
τα για μια πρώτη γνωριμία με την παριζιάνικη πρωτεύουσα.

2η μέρα: πΑΡΙΣΙ –  ξΕΝΑγΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙκΑ 
ΣΤΑ ΑΝΑκΤόΡΑ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ - 
ξΕΝΑγΗΣΗ ΣΤό ΜόΥΣΕΙό ΤόΥ ΛόΥΒΡόΥ 
– KhπόΙ κΕΡΑΜΙκόΥ – ΕπΙΣκΕΨΗ ΣΤό 
ΜόΥΣΕΙό ΑΡΩΜΑΤΩΝ  FRAGONARD
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Σήμερα θα απολαύσουμε 
την ξενάγηση εσωτερικά στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών 
με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό. Τα ανάκτορα-πρότυπο 
των περισσοτέρων παλατιών στην Ευρώπη μας περιμέ-
νουν. Θα επισκεφτούμε τα βασιλικά διαμερίσματα και την 
αίθουσα των καθρεφτών, μήκους 70 μέτρων. Στη συνέχεια 
θα πραγματοποιήσουμε την ξενάγηση στο Μουσείο του 
Λούβρου, θα ξεκινήσουμε με τους πανέμορφους Κήπους 
που βρίσκονται ακριβώς μπροστά από το Μουσείο (Κήπους 
Κεραμικού - Jardin de Tuileries), και περπατώντας ανάμεσα 
στα δέντρα και στα λουλούδια θα φτάσουμε στην είσοδο 
του Λούβρου. Εκεί θα απολαύσουμε μια ξενάγηση σε ένα 
από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου με περισσότερα 
από 30 χιλιάδες εκθέματα και περισσότερους από 10 εκα-
τομμύρια τουρίστες το χρόνο! Θα ξεναγηθούμε στην Ελλη-
νική και στη ρωμαϊκή πτέρυγα και θα δούμε μεταξύ άλλων 
και τις τρεις Βασίλισσες του Λούβρου, την Αφροδίτη της 
Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης αλλά και την αινιγματική 
Τζοκόντα του Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε 
το Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, που στεγάζεται σε ένα 
πανέμορφο κτίριο του 19ου αιώνα, όπου θα μπορέσουμε 
να γνωρίσουμε την τέχνη των γαλλικών αρωμάτων. Στη 
συνέχεια χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ σας προτείνουμε 
(προαιρετικά) να παρακολουθήσετε το φαντασμαγορικό 
σώου του Paradis Latin, στο θέατρο που το έχει σχεδιάσει 
ο Άιφελ, με πρωταγωνίστριες καλλίγραμμες χορεύτριες, 
με παραδοσιακό γαλλικό χορό καν-καν, ζογκλέρ, και δια-
σκεδαστικό showman… 

3η μέρα: πΑΡΙΣΙ  -  όΛόΗΜΕΡΗ ΕκδΡόΜΗ 
ΣΤΗΝ πΑΙΧΝΙδόΥπόΛΗ ΤΗΣ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Σήμερα θα επισκεφτούμε 
τον μαγικό κόσμο των παιχνιδιών, την Disneyland, που 
δημιουργήθηκε σ’ ένα απέραντο χώρο με λίμνες, δάση και 
κανάλια, σε λιγότερο από μια ώρα από το Παρίσι. Εντυπω-
σιακές παρελάσεις, παραμυθένια  παλάτια  και  ολοζώντα-
νες φιγούρες του Ντίσνεϋ σας μεταφέρουν στον κόσμο 
της φαντασίας. Θα έχετε την ευκαιρία να βγάλετε πολλές 
αναμνηστικές φωτογραφίες! Πανέμορφο θέαμα η παρέλα-
ση, όπου σκορπώντας χρώμα, μουσική και μαγεία, ο Μίκυ 
και οι φίλοι του διασχίζουν το πάρκο μέσα σε μια απίστευτη 
ατμόσφαιρα, για να κλείσουν την παρέλασή τους με ένα 
φαντασμαγορικό φινάλε γεμάτο λάμψη.. Επιστροφή στο 
Παρίσι με όμορφες αναμνήσεις!  

4η μέρα: πΑΡΙΣΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ γΙΑ 
ΑγόΡΕΣ – κΡόΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤόΝ ΣΗκόΥΑΝΑ 
ΜΕ ΤΑ ΜπΑΤΩ πΑΡΙΖΙΕΝ & ξΕΝΑγΗΣΗ ΣΤΗ 
ΜόΝΜΑΡΤΗ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για να 
γνωρίσετε τη γοητευτική αγορά του Παρισιού. Αξίζει να 
επισκεφθείτε τα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette 
και Printemps αξιοποιώντας και τις εκπτωτικές κάρτες 
που σας έχουμε δώσει. Νωρίς το απόγευμα θα περάσει το 
πούλμαν να σας πάρει από το ξενοδοχείο σας και μαζί με τον 
ξεναγό μας θα μεταφερθείτε στον Πύργο του Άιφελ για να 
πάρετε μαζί το καραβάκι για την όμορφη κρουαζιέρα στον 
Σηκουάνα με τα Bateaux Parisiens.. Στη συνέχεια αποβίβα-
ση από το πλοιάριο και μαζί με τον ξεναγό μας θα μεταφερ-
θούμε στην γραφική Μονμάρτη για να απολαύσουμε μια 
βόλτα με τα πόδια με ξενάγηση στην μποέμ συνοικία της 
πόλης που είναι χτισμένη πάνω στο λόφο: θα θαυμάσουμε 
την εκκλησία Sacre Coeur (Bασιλική της Ιερής Καρδίας), θα 
περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια, θα επισκεφτούμε 
την Πλατεία με τους ζωγράφους και θα πάρουμε μια γεύση 
από το καλλιτεχνικό Παρίσι. Χρόνος ελεύθερος να συνεχί-
σετε για ποτό ή φαγητό σε κάποιο από τα όμορφα bistrot, 
μπαράκια και  boites της περιοχής. Η επιστροφή σας στο 
ξενοδοχείο γίνεται ιδίοις εξόδοις.

5η μέρα: πΑΡΙΣΙ – πΡόΑΙΡΕΤΙκΗ ΕκδΡόΜΗ 
ΣΤΗ ΝόΡΜΑΝδΙΑ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Μπορείτε να πραγματοποιή-
σετε την προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία*. Το πρωί 
αναχώρηση για τη Νορμανδία, την περιοχή που ενέπνευσε 
μεγάλους ιμπρεσιονιστές ζωγράφους να μεταφέρουν στον 
καμβά τις ομορφιές της, αλλά και σκηνές της καθημερινής 
ζωής, αποτελεί ένα κομμάτι της βόρειας Γαλλίας, με πολ-
λές φυσικές ομορφιές, αξιοθέατα και πλούσια ιστορία και 
κουλτούρα. Θα δούμε τη Ντοβίλ, την πιο κοσμική λουτρό-
πολη της Νορμανδίας, με πολλούς όμορφους κήπους και 
πλούσια τουριστική υποδομή. Γνωστό παραθεριστικό μέ-
ρος των Γάλλων και γνωστή επίσης και από το φεστιβάλ κι-
νηματογράφου και το Καζίνο. Δίπλα της η δίδυμή της πόλη 
Τρουβίλ, που τις χωρίζει ο ποταμός Τουκ αλλά τις ενώνει 
γέφυρα. Αναχώρηση κατόπιν για τη γραφική Ονφλέρ, ίσως 
η ωραιότερη πόλη της Νορμανδίας, πάνω στην εκβολή του 
Σηκουάνα προς τη Μάγχη. Η πόλη είναι διάσημη για το γοη-
τευτικό της λιμανάκι και τις πολύ όμορφες προσόψεις των 
σπιτιών από σχιστόλιθο.  Η Ονφλέρ γίνεται σημαντικό καλ-
λιτεχνικό κέντρο καθώς φιλοξένησε πολλούς διάσημους: 

Δεν περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια Aθήνα – Παρίσι – Αθήνα με  
 πτήσεις της Air France (περιλαμβάνεται 1 αποσκευή  
 20 kg + 1 χειραποσκευή κατ’άτομο)    
• 4 ή 5 διαν /σεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας   
 3* / 3*sup / 4* / 4*sup
• Πρόγευμα καθημερινά      
• Μεταφορές αεροδρόμιο – ξενοδοχείο – αεροδρόμιο    
• Πανοραμική Ξενάγηση πόλης στα κυριότερα αξιο 
 θέατα του Παρισιού με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό 
• Eπίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων    
• Περιπατητική ξενάγηση στη Μονμάρτη & Κρουαζιέ 
 ρα στον Σηκουάνα με τα Μπατώ Παριζιέν    
• Ολοήμερη εκδρομή στη Disneyland (μεταφορές)    
• Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου (στην ελληνι 
 κή πτέρυγα) με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό       
• Ξενάγηση εσωτερικά στα Ανάκτορα των Βερσαλ 
 λιών με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό  
• Εκπτωτικά κουπόνια αγορών για τα πολυκαταστή 
 ματα ‘Galleries Lafayette’        
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και καλής εκτέλεσης  
 ταξιδιού      
• ΦΠΑ

• Φόροι αεροδρομίων Ελλάδας και Γαλλίας, fuel 
surcharge • Είσοδος στο Λούβρο € 24 για ενήλικες 
από 25 ετών και άνω. Το δηλώνετε με την κράτησή 
σας μόνο εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε. Έτσι 
εξασφαλίζουμε συγκεκριμένο ραντεβού με ξενάγηση 
χωρίς αναμονές • Είσοδος στις Βερσαλλίες € 19 
για ενήλικες από 17 ετών και άνω. Το δηλώνετε 
με την κράτησή σας μόνο εφόσον επιθυμείτε να 
συμμετάσχετε. Έτσι εξασφαλίζουμε συγκεκριμένο 
ραντεβού με ξενάγηση χωρίς αναμονές • Είσοδος 
στο πάρκο της Ντίσνευλαντ • Γεύματα, φιλοδωρήμα-
τα, αχθοφορικά, ποτά και οτιδήποτε  δεν αναφέρεται 
ρητά στα περιλαμβανόμενα • Δημοτικός φόρος για τα 
ξενοδοχεία στο Παρίσι (city tax) κατ’άτομο τη διαν. 
για 4* ξενοδοχείο, είναι υποχρεωτικά και πληρωτέα 
στα ξενοδοχεία. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν 
πληρώνουν • Εκδρομή στη Νορμανδία (Ελάχιστη 
συμμετοχή ατόμων για την υλοποίησή της 20 άτομα.)

Περιλαμβάνονται
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ-ΚΑΡΠΑΘΙΑ
ςΙΝΑΙΑ-ΠΑΛΑΤΙ ΠΕΛΕς-ΠΥΡγΟς ΔΡΑΚΟΥΛΑ-ΜΠΡΑςΟΒ-ςΙγΚΙςΟΑΡΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕςΤΙ

5 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

1η μέρα: AΘΗΝΑ - ΒόΥκόΥΡΕΣΤΙ - ΣΙΝΑιΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», όπου 
και με απευθείας πτήση πετάμε για Βουκουρέστι το μικρό 
«Παρίσι των Βαλκανίων». Άφιξη στο αεροδρόμιο του Βου-
κουρεστίου και άμεσα αναχώρηση για την περιοχή της των 
Καρπαθίων και την Σινάϊα.Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο,διανυκτέρευση. 

2η μέρα: πΑΛΑΤΙ πΕΛΕΣ - ΣΙγκΙΣόΑΡΑ
Πρωινό και  επίσκεψη στο παλάτι Πέλες ένα αναγεννησια-
κό στολίδι που αποτελούσε τη θερινή κατοικία του Βασιλιά 
Καρόλου. Στη συνέχεια η διαδρομή μας  είναι αφιερωμέ-
νη στην Τρανσυλβανία και τη μοναδική μεσαιωνική Σιγκι-
σοάρα, μια πανέμορφη πόλη που προστατεύεται από την 
UNESCO, περιτριγυρισμένη από πύργους, πολεμίστρες και 
οχυρά τείχη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέ-
ρευση.

3η μέρα: ΜπΡΑΣόΒ - πΥΡγόΣ δΡΑκόΥΛΑ - 
ΒόΥκόΥΡΕΣΤΙΙ
Πρωινό και  αναχώρηση για τα Καρπάθια και το Φρούριο 
Μπράν, γνωστό και ως «Πύργος του Δράκουλα» λόγω της 
ομώνυμης ιστορίας τρόμου  και τα υπαίθρια μαγαζάκια δί-
πλα του για αγορά σουβενίρ σχετικά με τον περίφημο μύθο. 
Κατόπιν θα επισκεφθούμε τη μεσαιωνική πόλη Μπρασόβ, 
που θεωρείται ότι είναι η πιο όμορφη πόλη της σημερινής 
Ρουμανίας. Στην πόλη είχαν εγκατασταθεί με το πέρασμα 
των αιώνων Ούγγροι, Ρουμάνοι, Σλάβοι και Γερμανοί, κά-
νοντάς την, την πιο κοσμοπολίτικη πόλη των Βαλκανίων. 
Θα θαυμάσουμε την Μαύρη Εκκλησία τη μεγαλύτερη γοτ-
θική εκκλησία της Ρουμανίας και θα πιούμε τον καφέ μας 
στην κεντρική πλατεία με το κτίριο του παλαιού Δημαρχεί-
ου που φέρει στην πρόσοψή του το έμβλημα της πόλης. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για το Βουκουρέστι, το «Παρίσι 
της Ανατολής».Αφιξη,τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒόΥκόΥΡΕΣΤΙ  
Μετά το πρωινό ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Το Βου-
κουρέστι, χτισμένο στις όχθες του ποταμού Dimbovita, θε-
ωρείται σαν μια από τις πιο ωραίες πόλεις της Ευρώπης. 
Κύριο χαρακτηριστικό της είναι οι μεγάλες λεωφόροι, οι τε-
ράστιες πλατείες και τα επιβλητικά δημόσια κτίρια, τα πάρ-
κα, τα ιστορικά και καλλιτεχνικά μνημεία, τα παλιά σπίτια. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στη σημερινή μας ξενάγη-
ση θα δούμε το Μουσείο του Χωριού, στο πάρκο Χεραστρά-
ου. Είναι μια εξαιρετική σύνθεση της αγροτικής αρχιτεκτο-
νικής και των μορφών της λαϊκής τέχνης της Poυμαvίας. 
Το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, την αψίδα του θριάμβου, το 
Πατριαρχείο κ.α. αξιοθέατα που εντυπωσιάζoυν.Στη συνέ-
χεια  με την συνοδεία του αρχηγού σας θα εξερευνήσετε 
την πανέμορφη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με το εντυπωσιακό 
χάνι του Μανούκ χτισμένο το 1808 για να φιλοξενεί τους 
εμπόρους που έρχονταν στην πόλη. Συνεχίζουμε με την 
Εκκλησία της Σταυροπόλεως μια μικρή εκκλησία που  ξε-
χωρίζει για την ομορφιά της και την απλότητα της. Χτίστηκε 

το 1724, κατά την εποχή της κυριαρχίας του Φαναρίοτη βα-
σιλιά Νικόλαου Μαυροκορδάτου, από των Έλληνα μοναχό 
και αρχιμανδρίτη Ιωάννη Στρατονικέα. Η αρχιτεκτονική 
είναι επηρεασμένη από Οθωμανικά, δυτικά και τοπικά Ρου-
μανικά στοιχεία. Το εσωτερικό είναι εντυπωσιακό με ξύλινα 
και πέτρινα γλυπτά, πίνακες και τοιχογραφίες. Ανήκει στο 
ομώνυμο μοναστήρι του Σταυροπόλεως όπου, μεταξύ των 
άλλων, υπάρχει μια εντυπωσιακή βιβλιοθήκη με περισσό-
τερα από 8.000 βιβλία.Ακολουθεί το Ρουμανικό Αθήναιον  
ένα περίκομψο, καλυμμένο με θόλο, κυκλικό κτίριο που 
στεγάζει το μέγαρο μουσικής  από τα διασημότερα αξιο-
θέατα του Βουκουρεστίου. Άνοιξε το 1888 και έκτοτε απο-
τελεί το σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρώμενα της 
πόλης. Το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας σε ένα 
πρώην βασιλικό παλάτι στην Πλατεία Επανάστασης στο 
κέντρο της πόλης που φτιάχτηκε το 1937. Τα εκθέματα 
περιλαμβάνουν συλλογές από μεσαιωνική και μοντέρνα 
Ρουμανική τέχνη όπως επίσης και διεθνείς συλλογές της 
βασιλικής οικογένειας. Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημίες 
κατά την διάρκεια της επανάστασης το 1989 και πέρασαν 
περίπου 10 χρόνια για να ξανά-ανοίξει της πύλες του στο 
κοινό. Την Kretzulescu Εκκλησία μια Ανατολική Ορθόδοξη 
εκκλησία στο κέντρο του Βουκουρεστίου  με πολύ εντυ-
πωσιακές αγιογραφίες.Καταλήγουμε στην περιοχή με τα 
ιστορικά καφέ της παλιάς πόλης. Ελεύθερος χρόνος. Δεί-
πνο, διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΒόΥκόΥΡΕΣΤΙ - ΑΘΗΝΑ   
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να αποχαιρετήσετε την 
πανέμορφη πόλη. να κάνετε τις αγορές σας  στα επώνυμα 
εμπορικά καταστήματα της Calea Victorei  ή να περιπλανη-
θείτε  στην παλιά πόλη (εμπορική γειτονιά με παλιά κτήρια 
του 17ου αιώνα). Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Αθήνα. 

Δεν περιλαμβάνονται

• Αεροπορικό Εισιτήριο ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΑΘΗΝΑ  
 με AEGEAN AIRLINES
• Μεταφορές με κλιματιζόμενο λεωφορείο 
• 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SINAIA PALACE 4*   
 ή παρόμοιο με ημιδιατροφή στη ΣΙΝΑΙΑ 
• 2 διανυκτερεύσεις στο  κεντρικό  ξενοδοχείο  MERCURE  
 CAPITOL 4* ή παρόμοιο με ημιδιατροφή στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
• Ξεναγήσεις – περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Ελληνόφωνος ξεναγός
• Ασφάλεια Αστικής – Επαγγελματικής ευθύνης

• Φόροι αεροδρομίων
• Είσοδοι σε Μουσεία, Ανάκτορα, αρχαιολογικούς  χώρους
• Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά κ.λ.π
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό

Περιλαμβάνονται
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ΛΟΝΔΙΝΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΟΥΙΝΖΟΡ 
ΔωΡΟ * Η OΛΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ HOP ON - HOP OFF ςΤΟΝ ΤΑΜΕςΗ - γΚΡΗΝΟΥΙΤς (*γΙΑ ΕγΚΑΙΡΕς ΕγγΡΑΦΕς)

5 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛόΝδΙΝό - πΑΝόΡΑΜΙκΗ 
ξΕΝΑγΗΣΗ πόΛΗΣ & ΕπΙΣκΕΨΗ ΣΤό ΒΡΕΤΑ-
ΝΙκό ΜόΥΣΕΙό – (πΡόΑΙΡΕΤΙκΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝόΣ 
γΥΡόΣ πόΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Λονδίνο. 
Μια μητρόπολη γεμάτη ζωή που αλλάζει  και διαφοροποι-
είται συνεχώς, συνδυάζοντας το  παρελθόν με το παρόν. 
‘Αν έχεις κουραστεί από το Λονδίνο, έχεις κουραστεί από 
την ζωή’ είχε πει ο Samuel Johnson.  Με την άφιξή σας θα 
σας περιμένει ο αντιπρόσωπός μας για να αρχίσουμε τη 
γνωριμία  μας με το εντυπωσιακό Λονδίνο. Θα ξεκινήσου-
με από το φημισμένο αριστοκρατικό Κensington με τους 
ομώνυμους κήπους,  το Παλάτι (Kensington Gardens & 
Kensington Palace), τα εντυπωσιακά κτίρια των Μουσείων 
Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, Βικτώριας και Αλβέρτου, θα 
περάσουμε από το Knightsbridge όπου θα απολαύσουμε 
τα Harrods με τις εντυπωσιακές βιτρίνες του, θα διασχί-
σουμε το πιο πολυσύχναστο πάρκο της Ευρώπης, το Hyde 
Park, θα δούμε την Μαρμάρινη Αψίδα και το αριστοκρατικό 
Mayfair, θα περάσουμε από το παλάτι Buckingham, το Αβ-
βαείο του Westminster και την Πλατεία του Κοινοβουλίου, 
με το έμβλημα – ρολόι το Big Ben,  θα απολαύσουμε την 
επιβλητική ατμόσφαιρα της Βρετανικής πρωτεύουσας. Το 
London Eye, ο μεγαλύτερος τροχός του κόσμου, το City 
του Λονδίνου, οι ουρανοξύστες της ανατολικής πλευράς, 
με το υψηλότερο κατασκεύασμα της δυτικής Ευρώπης,  το 
Shard of Glass, θα μαγνητίσουν τα βλέμματα μας. Για τη 
συνέχεια, μια ακόμη πλευρά του μεσαιωνικού αλλά και του 
βικτωριανού Λονδίνου, ο περίφημος Πύργος του Λονδίνου 
και οι γέφυρες Tower Bridge και London Bridge θα αποτε-
λέσουν τον επόμενο σταθμό μας. Θα κλείσουμε την πρώτη 
μας γνωριμία με την εντυπωσιακή πόλη με την επίσκεψη 
των μαρμάρων του Παρθενώνα (ελληνικά εκθέματα) στο 
Βρετανικό μουσείο, την περίφημη συλλογή αρχαιοτήτων, 
στο τρίτο σημαντικότερο μουσείο σε  όλο τον κόσμο. Η 
είσοδος είναι δωρεάν. Στη συνέχεια, μεταφορά στο ξενο-
δοχείο σας και τακτοποίηση. Απόγευμα και βράδυ ελεύθε-
ρο.  Το βράδυ μπορείτε προαιρετικά να ακολουθήσετε τον 
βραδυνό γύρο της πόλης (έξοδα ατομικά). Αργά το βράδυ 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας!

2η μέρα: ΛόΝδΙΝό – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ γΙΑ 
ΑγόΡΕΣ, ΜόΥΣΕΙΑ κΑΙ πΑΡκΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Hμέρα ελεύθερη στην εντυ-
πωσιακή πρωτεύουσα. Το πρόβλημα δεν είναι τι να κάνετε 
σήμερα, αλλά τί να πρωτοκάνετε! Κάντε έναν περίπατο για 
να νιώσετε την αίσθηση της όασης στο κέντρο της πόλης 
σε ένα από τα πολλά καταπράσινα πάρκα του Λονδίνου: 
στο Hyde Park, το Kensington Gardens, στο Regents Park 
με τον Ζωολογικό Κήπο ή στο St James Park..  Ίσως δεν 
υπάρχει άλλη πόλη με τόσα μουσεία και τόσες σημαντικές 
πινακοθήκες. Μπορείτε επίσης να αφιερώσετε την ημέρα 
σας σε αγορές! Το Λονδίνο έχει τα περισσότερα καταστήμα-
τα διεθνών σχεδιαστών από το Παρίσι. Από τη Marble Arch 
στα δυτικά, μέχρι τη High Holborn στα ανατολικά, η Οxford 
Street εκτείνεται σε 2,5 χιλιόμετρα με πάνω από 300 κα-

ταστήματα, σχηματίζοντας ίσως τον πιο πολυσύχναστο 
εμπορικό δρόμο του κόσμου.

3η μέρα: ΛόΝδΙΝό – δΩΡό Η όΛόΗΜΕΡΗ 
κΡόΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤόΝ ΤΑΜΕΣΗ ΜΕΧΡΙ Τό 
γκΡΗΝόΥΙΤΣ (hOP ON - hOP OFF)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα στη διάθεσή 
σας! Αν κλείσετε έγκαιρα το ταξίδι σας (μόνο για 
έγκαιρες εγγραφές 30 μέρες πριν την αναχώρηση) 
σας προσφέρουμε το εισιτήριο με ολοήμερη ισχύ (hop 
on – hop off) για την εντυπωσιακή Κρουαζιέρα στον 
Τάμεση μέχρι το Γκρήνουιτς! Το εισιτήριό σας έχει ισχύ 
για όλη την ημέρα και μπορείτε να συνδυάσετε την 
κρουαζιέρα με επίσκεψη σε πολλά αξιοθέατα και μουσεία 
του Λονδίνου, καθώς το πλοιάριο σταματά σε κεντρικά 
σημεία της πόλης. Τα πλοιάρια φεύγουν κάθε μισή ώρα 
καθημερινά από τέσσερις κεντρικές αποβάθρες της 
πόλης (Westminster Pier, London Eye Pier, Tower Pier 
& Greenwich Pier), με αγγλόφωνη ξενάγηση κατά μήκος 
του Τάμεση, προσφέροντας φαντασμαγορικές εικόνες 
του Λονδίνου, περνώντας από πολλά αξιοθέατα όπως το 
Westminster, London Eye, Καθεδρικός Αγ. Παύλου, Tate 
Modern, City, Tower Bridge, Canary Wharf, βλέποντας 
επίσης τη νέα οικιστική περιοχή των Docklands και μέχρι 
και το Greenwich. Προσοχή σας παρέχουμε το εισιτήριο της 
κρουαζιέρας, δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές από και 
προς τις αποβάθρες.

4η μέρα: ΛόΝδΙΝό  -  (προαιρετική εκδρομή 
στην όξΦόΡδΗ – ΣΤΡΑΤΦόΡΝΤ – bICEStER 
VILLAGE)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ακολουθήστε μας σήμερα 
(προαιρετικά, με επιπλέον κόστος) στην Οξφόρδη, 
πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της 
Αγγλοσαξονικής παιδείας. Θα επισκεφτούμε κολλέγια 
όπως το Balliol, που  από το 1263 έχει την φήμη των πιο 
πολιτικά ενεργών φοιτητών, έως το πασίγνωστο από τις 
ταινίες του Harry Potter, Christchurch College. Στη συνέχεια, 
διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds, χαρακτηριστικότερο 
δείγμα της αγγλικής επαρχίας, θα φτάσουμε στο πανέμορφο 
και γραφικό Στράτφορντ, πανέμορφο και γραφικό, 
κτισμένο στις όχθες του Avon, την πόλη που γεννήθηκε 
και δημιούργησε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Αξίζει ένας 
περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά 
σπίτια ή μια βαρκάδα στον ποταμό Έιβον. Μπορούμε να 
δούμε επίσης το γενέθλιο σπίτι του Σαίξπηρ και το Βασιλικό 
θέατρο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το εκπτωτικό 
χωριό fashion village Bicester Village, με τις ιδιαίτερα 
χαμηλές τιμές, για όλα τα γούστα και όλα τα πορτοφόλια 
και τις περισσότερες από 120 boutiques που φιλοξενεί 
με εκπτώσεις που ‘αγγίζουν’ το 60%! Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο Λονδίνο. Πιείτε μια μπύρα στην βικτωριανή 
παμπ Audley στο Mayfair, δειπνήστε σε κάποιο από τα art 
deco μικρά εστιατόρια της Charlotte Street, ή απολαύστε 
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ένα κοκτέιλ από τον Chris Galvin στα Windows, στον 28ο 
όροφο του Hilton Park Lane.

5η μέρα: ΛόΝδΙΝό  - ΕπΙΣκΕΨΗ ΣΤό γΡΑΦΙκό 
ΧΩΡΙό & Τό κΑΣΤΡό ΤόΥ γόΥΙΝΖόΡ  - ΑΘΗΝΑ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Παράδοση δωματίων μέχρι τις 
12.00 το μεσημέρι. Σήμερα θα επισκεφτούμε το Γουίνζορ 
για να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα τελευταία 
860 χρόνια, της Βασιλικής οικογένειας. Κτισμένο το 
πανέμορφο χωριό στις όχθες του Τάμεση, διατηρεί 
αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα, ενώ 
το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. Προαιρετική 
είσοδος στο  Κάστρο του Γουίνζορ. Xρόνος ελεύθερος για 
μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Στη συνέχεια, 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 
Τέλος του εντυπωσιακού ταξιδιού στην παγκοσμιούπολη 
του Λονδίνου!

Δεν περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια Aθήνα – Λονδίνο – Αθήνα  με τη 
 Βritish Airways (σε οικονομικό ναύλο) με 1 βαλίτσα 20 
 κιλών κατ’άτομο  
• 4 διαν/σεις σε επιλεγμένo ξενοδοχείo 4* 
 Το ξενοδοχείο μας Holiday Inn Kensington High  
 Street είναι σε ιδανική τοποθεσία ακριβώς δίπλα στα  
 Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Επιστημών που έχουν  
 δωρεάν είσοδο για τα παιδιά!
• Πρόγευμα αγγλικό καθημερινά  
• Μεταφορές αεροδρόμιο – ξενοδοχείο – αεροδρόμιο  
• Πανοραμική Ξενάγηση πόλης & Επίσκεψη στο   
 Βρετανικό Μουσείο (στα ελληνικά εκθέματα, δωρεάν  
 είσοδος)
• Εκδρομή στο Γουίνζορ
• ΔΩΡΟ η Κρουαζιέρα στον Τάμεση μέχρι και το   
 Γκρήνουιτς (περιλαμβάνεται το εισιτήριο με ολοήμερη  
 ισχύ hop on – hop off) μόνο για έγκαιρες εγγραφές 30  
 μέρες πριν την αναχώρηση  
• Έλληνας ξεναγός και τοπικός αντιπρόσωπος του  
 Γραφείου μας
• Χάρτης και πολυσέλιδο πληροφοριακό φυλλάδιο για  
 το Λονδίνο
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης, καλής εκτέλεσης ταξιδιού 
 και ταξιδιωτική ασφάλεια για τους εκδρομείς έως 75  
 ετών
• ΦΠΑ

• Φόροι αεροδρομίων και  επίναυλος καυσίμων
• Οι είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, κάστρα, γεύματα, 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ποτά, ότι αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο καθώς επίσης οτιδή-
ποτε δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα. 

Περιλαμβάνονται



11

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ- ΚΡΑΚΟΒΙΑ
ΠΟΖΝΑΝ - ΓΟΥΝΤΖ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΑΛΑΤΩΡΥχΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ
7 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

 

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΕΡόΛΙΝό – πόΖΝΑΝ
Συγκέντρωση στο Ελ.Βενιζέλος και πτήση για την πρω-
τεύουσα της Γερμανίας. Άφιξη και  θα ξεκινήσουμε την 
περιήγησή μας με την περίφημη Πύλη του Βρανδεμβούρ-
γου (Μπραντεμπούργκερ), μια πανώρια αψίδα–απομίμηση 
των μαρμάρων του Παρθενώνα.  Μπροστά μας ξανοίγεται 
πελώρια η λεωφόρος Ούντερ ντελ Λίντεν και η κεντρική 
πλατεία Μαρξ Ένγκελς. Θα συνεχίσουμε με το Πανεπιστή-
μιο, την Όπερα, το Κεντρικό Πάρκο στην 17η λεωφόρο, 
την Αλεξάντερπλάτζ και τα απομεινάρια του Τείχους που 
χώριζε την πόλη στα δύο πριν την ένωσή της και φυσικά το 
ιστορικό Carly’s checkpoint. Συνεχίζουμε για την πανέμορ-
φη πόλη ΠΟΖΝΑΝ.Αφιξη,τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
βόλτα γνωριμία με την πόλη. Το Πόζναν (στα Πολωνικά: 
Poznań) βρίσκεται στη δυτική – κεντρική Πολωνία και επί 
του οδικού άξονα Βερολίνου-Βαρσοβίας. Είναι η πέμπτη 
μεγαλύτερη πόλη και δεύτερο βιομηχανικό, εμπορικό και 
εκπαιδευτικό κέντρο της Πολωνίας.Η ιστορία του Πόζναν 
ξεκινά τον 9ο αιώνα σαν ξύλινο οχυρό χτισμένο πάνω στο 
νησί Ostrów Tumski του ποταμού Βάρτα (Warta). Μέχρι 
το 1039 στην πόλη βρίσκεται η βασιλική έδρα της Πολω-
νίας, γεγονός που την κάνει την πρώτη πρωτεύουσα της 
χώρας.Λόγω της θέσης του ανάμεσα στη Βαρσοβία και το 
Βερολίνο όλο και περισσότερος κόσμος κατέφτανε στην 
περιοχή. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η επέκταση της πόλης 
και τη μεταφορά του κέντρου της στην αριστερή όχθη του 
ποταμού Βάρτα.Τα αξιοθέατα του Ποζνάν βρίσκονται κυρί-
ως γύρω από την Παλιά Πόλη. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει 
το ανοιχτόχρωμο κτήριο με την πράσινη στέγη που βρί-
σκεται πάνω στην κεντρική πλατεία ,το Δημαρχείο.Κάθε 
μεσημέρι στις 12 συγκεντρώνεται πλήθος τουριστών 
κάτω από το κτήριο για να παρακολουθήσει το περίερ-
γο ρολόι του δημαρχείου. Δύο τράγοι βγαίνουν από δύο 
μικρές πόρτες και χτυπούν τα κέρατά τους 12 φορές. Το 
ιδιόμορφο αυτό ρολόι κατασκευάστηκε λόγο ενός παλιού 
μύθου που ήθελε δύο τράγοι να έχουν χτυπήσει τα κέρατά 
τους για να τραβήξουν την προσοχή σε μια φωτιά που είχε 
ξεσπάσει στο κτίριο.Στο Πόζναν θα βρείτε πολλά μπαράκια 
και κλαμπ μιας και στην πόλη υπάρχουν πάρα πολλοί φοι-
τητές που δίνουν ζωή στη νύχτα.

2η μέρα: πόΖΝΑΝ - ΒΑΡΣόΒΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Πολω-
νίας την Βαρσοβία. Άφιξη και απογευματινος περίπατος  
στην παλιά πόλη ή το εμπορικό κέντρο Zloty terrace πά-
ντα με τη βοήθεια του έμπειρου συνοδού μας.
3η μέρα: bAΡΣόΒΙΑ
Πρωινό και σημερα θα κάνουμε την ξενάγησή μας στην 
παλιά πόλη, η οποία ξανακτίστηκε όπως ακριβώς ήταν 
πριν την καταστροφή της στον πόλεμο, την κεντρική 
πλατεία με τα γοτθικού ρυθμού κτίρια, την κοσμική οδό 
Nowy Swiat, το ιστορικό μνημείο του «Γκέτο», το άγαλμα 
της Σειρήνας το οποίο αποτελεί σύμβολο της πόλης και 
το άγαλμα του Σοπέν που στολίζει τους κήπους στο παλιό 
ανάκτορο Λαζιένκι. Θα δούμε επίσης το περίφημο παλάτι 
του πολιτισμού δώρο της Σοβιετικής ένωσης στην Πολω-

νία. Στην απέναντι όχθη του Βιστούλα θα επισκεφθούμε 
τη λαϊκή συνοικία Πράγα, γνωστή από την ταινία  «Ο πια-
νίστας» και φυσικά θα δούμε το καινούριο υπερσύγχρο-
νο γήπεδο που  φιλοξένησε  το EURO 2012. Ελεύθερος 
χρόνος. 

4η μέρα: ΒΑΡΣόΒΙΑ – γόΥΝΤΖ – ΒΡόΤΣΛΑΒ
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη Γούντζ. Θα ξεναγη-
θούμε στην πόλη που γεννήθηκε η βιομηχανία. Θα έχου-
με την ευκαιρία να δούμε τις βιοτεχνίες του 19ου αιώνα, 
τεράστια εντυπωσιακά παλαιά εργοστάσια που καθεδρικό 
λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα καθώς και παλάτια/οικί-
ες των βιομηχάνων.  Θα δούμε επίσης τον ναό της πόλης 
καθώς και την πάντα ζωντανή κεντρική οδό Πιοτρκόβσκα. 
Μετά την περιήγησή μας, θα αναχωρήσουμε για το Βρό-
τσλαβ. Αφιξη και γνωριμια με την όχι τόσο γνωστή πόλη 
του Βρότσλαβ χτισμένη πάνω στον ποταμό Όντερ. θα δού-
με το γοτθικό δημαρχείο, τον ναό του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή, το Κολέγιο των Ιησουιτών, όπου σήμερα στε-
γάζεται το πανεπιστήμιο, και την βιβλιοθήκη του Οσολίν.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΡόΤΣΛΑΒ – ΑόΥΣΒΙΤ – κΡΑκόΒΙΑ 
Πρωινό και θα αφήσουμε πίσω το Βρότσλαβ για το Άου-
σβιτς. Εκεί θα δούμε από κοντά τα γερμανικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης αιχμαλώτων στη διάρκεια του 2ου πα-
γκοσμίου πολέμου, το στρατόπεδο εξόντωσης  Birkenau 
καθώς και το μουσείο με τα ντοκουμέντα..Συνεχίζουμε για 
Κρακοβία.Άφιξη και το βράδυ, μετά την πρώτη γνωριμία 
με την παλιά πόλη ,σας προσφέρουμε δείπνο σε παραδο-
σιακό εστιατόριο με κουζίνα από τα Καρπάθια όρη  συνο-
δεία βιολιών . Μη παραλείψετε τη μοναδική εμπειρία ενός 
ζωντανού προγράμματος jazz που ο συνοδός θα μας προ-
τείνει στη συνέχεια.

6η μέρα: κΡΑκόΒΙΑ – ΑΛΑΤόΡΥΧΕΙΑ – 
κΡΑκόΒΙΑ
Σήμερα θα περιηγηθούμε την παλιά πόλη της Κρακοβίας 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς ολόκληρη η πόλη από 
το 1979. Δεν βομβαρδίστηκε ποτέ και εντυπωσιάζει με την 
αναγεννησιακή της αρχιτεκτονική , τα μοναστήρια, τα κτή-
ρια του πανεπιστημίου  και την μοναδική πλατεία της αγο-
ράς με διαστάσεις 200 χ 200 μέτρα !  Μετά το παλάτι που 
δεσπόζει στο λόφο της Βάβελ και τον Καθεδρικό ναό με 
τους τάφους των Πολωνών βασιλέων, θα επισκεφθούμε 
το ναό των Φραγκισκανών με τα μοναδικά βιτρό του Στα-
νισλάβ Βισπιάνσκι σε ρυθμό αρ-νουβό .Συνεχίζουμε για το 
πανεπιστήμιο Γιαγκελόνιαν και την κεντρική πλατεία με τη 
παλιά αγορά των υφασμάτων και μετά τη στάση στην υπέ-
ροχη σοκολατερί Βέντελ περπατάμε τον εμπορικό δρόμο 
Φλοριάνσκα όπου και το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι καφέ 
Γιάμα Μιχαλίκα. Για το  τέλος έμεινε η Όπερα και το κομ-
μάτι του παλιού τείχους με την πύλη Φλοριάνσκα και τον 
ομώνυμο εμπορικό δρόμο. Το απόγευμα θα επισκεφθού-
με τα μεγαλύτερα αλατορυχεια της Ευρώπης που σήμερα 
λειτουργούν ως μουσείο και έχουν περισσότερους από 
1.100.000 επισκέπτες ετησίως. Εκκλησίες ,εστιατόρια, λί-
μνες, έργα τέχνης , αγάλματα,  αίθουσες δεξιώσεων και 

Δεν περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεις Αθήνα  
 – Βερολίνο & Κρακοβία – Αθήνα με την AEGEAN   
 AIRLINES 
• Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με  
 το πρόγραμμα
• Διαμονή σε 4* ξενοδοχεία με πρωινό καθημερινά
• 3 γεύματα ή δείπνα (περιλαμβανομένου του δείπνου  
 με ζωντανή μουσική)
• Έμπειρος συνοδός της εταιρείας μας 
• Ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης  
 βάσει των διατάξεων της Ε.Ε. 
• Φ.Π.Α.

• Φόροι αεροδρομίων  
• Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους και τα   
 μουσεία  
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
• ΠΟΖΝΑΝ: HOTEL MODERNO 4**** ή παρόμοιο
• ΒΑΡΣΟΒΙΑ: HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI   
 4**** ή παρόμοιο  
• ΒΡΟΤΣΛΑΒ: ΗΟΤΕL MERCURE CENTRUM 4**** ή  
 παρόμοιο
• ΚΡΑΚΟΒΙΑ: Hotel  NOVOTEL CENTRUM  4**** ή  
 παρόμοιο

Περιλαμβάνονται

συναυλιών θα συναντήσουμε στη διαδρομή όλα λαξευ-
μένα στο αλάτι ! Επιστροφή στην παλιά πόλη και δείπνο 
σε τοπικό ζυθοποιείο με κότσια και φρέσκια μπύρα.

7η μέρα: κΡΑκόΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Κρακοβίας για 
την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.



ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ
ΝΙς - ΒΟΥΔΑΠΕςΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧωΡΙΑ - ΠΡΑγΑ - ΤςΕςΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΛΙγΡΑΔΙ

10 ΗΜΕΡΕς ΟΔΙΚως

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΝΙΣ Η κΡόΥΣΕΒΑΤΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα. Ημίωρη στάση στην 
περιοχή της Λαμίας και συνέχεια του ταξιδιού μας μέσω της 
Κοιλάδας Τεμπών – Πλαταμώνα. Στάση για γεύμα (προαιρε-
τικά), και συνέχεα για το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. 
Έλεγχος διαβατηρίων και η διαδρομή έξω από τα Σκόπια 
μας οδηγεί στην περιοχή Νις για δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΝΙΣ – ΒόΥδΑπΕΣΤΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο  σας. Hμέρα ελεύθερη στην 
εντυΜετά το πρωινό αναχώρηση για Βουδαπέστη. Προ-
σπερνώντας την πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι και 
το Νόβισαντ φθάνουμε στα σύνορα της Ουγγαρίας και την 
πόλη του Σέγκεντ. Το απόγευμα το «Παρίσι της Ανατολής», 
η πανέμορφη Βουδαπέστη μας καλωσορίζει και μας προ-
σκαλεί να τη γνωρίσουμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
και στη συνέχεια δείπνο.

3η μέρα: ΒόΥδΑπΕΣΤΗ (ξΕΝΑγΗΣΗ)
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση – ξενάγησή μας από την 
Πέστη. Θα επισκεφθούμε την Πλατεία Ηρώων, στολισμένη 
με υπέροχα αγάλματα και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στε-
φάνου. Κατόπιν, διασχίζοντας μια από τις πιο αριστοτεχνικές 
γέφυρες του Δούναβη, τη γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρε-
θούμε στη Βούδα, για να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, 
τη θαυμαστή εκκλησία του Ματία και να απολαύσουμε την 
εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και επι-
βλητικές γέφυρες και το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας 
στη μέση του Δούναβη, από το λόφο του Γκέλερτ. Γεύμα και 
στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, μπορούμε να επισκε-
φθούμε τον εμπορικό δρόμο Vaci Utca ή να κάνουμε μια μίνι 
κρουαζιέρα με καραβάκι στο Δούναβη. Δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.

4η μέρα: ΒόΥδΑπΕΣΤΗ – πΑΡΑδόΥΝΑΒΙΑ 
ΧΩΡΙΑ – πΡΑγΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την “πόλη των εκατό πύργων”, 
την Πράγα. Πρώτος μας σταθμός  ο Άγιος Ανδρέας με την 
μεσαιωνική του ατμόσφαιρα, τη μικρή ορθόδοξη εκκλησία 
του 18ου αιώνα, και τα μεσαιωνικά στενά πλακόστρω-
τα δρομάκια. Συνεχίζουμε για το Έστεργκομ, την πρώτη 
πρωτεύουσα του κράτους, που η αρχιτεκτονική των μνη-
μείων του διατηρεί ολοζώντανη την παράδοση. Θα δούμε 
τη Βασιλική του Αγ. Στεφάνου με τους βασιλικούς τάφους. 
Τελευταίος μας σταθμός το Βίσεργκραντ, παλιά έδρα των 
Ούγγρων βασιλιάδων. Συνεχίζουμε για Πράγα. Άφιξη τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

5η μέρα: πΡΑγΑ (ξΕΝΑγΗΣΗ πόΛΗΣ)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση της παλιάς πόλης. Θα 
δούμε την πλατεία της Παλιάς Πόλης. Θα δούμε την πλατεία 
της Παλιάς πόλης (staromestske namesti), το μεσαιωνικό 
Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας 
Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της Πυρίτι-

δας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το θέατρο Νόστιτς, την 
πλατεία Βενσεσλάβ, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Μέγαρο 
Φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στην πέτρινη γέφυρα 
του Καρόλου, στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Χρόνος 
ελεύθερος. Μετά το τέλος της ξενάγησης σας προτείνουμε 
να επιβιβαστείτε από την όχθη της «Μικρής Πλευράς» σε 
καραβάκι όπου θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα με γεύ-
μα. Ελεύθερο απόγευμα. Το βράδυ προτείνουμε να παρα-
κολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου Θεάτρου. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

6η μέρα: πΡΑγΑ – ΤΣΕΣκΥ κΡόΥΜΛόΒ – 
ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Μετά το πρωινό μας ανα-
χωρούμε για την όμορφη πόλη της Βιέννης, μέσα από μία 
όμορφη διαδρομή σε απόσταση λίγων ωρών από την Βιέν-
νη, θα κάνουμε μια 2ωρη στάση στη δεύτερη πιο όμορφη 
πόλη μετά την Πράγα το «Τσέσκυ Κρούμλοβ». Χείμαρροι 
του ποταμού Μολδάβα τρέχουν σε πολλά σημεία αυτής της 
μεσαιωνικής πόλης, η οποία όπως και η Πράγα, είναι στην 
λίστα των διατηρητέων πόλεων της Ουνέσκο. Αποτελεί πο-
λιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού 
και αναγεννησιακού ρυθμού κτήρια της, τις εκκλησίες της 
και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του Κρούμλοβ εσωκλεί-
ουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής 
αξίας όπως η ‘’κρυφή γέφυρα’’. Επισκεφθείτε το κάστρο της 
πόλης και θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική θέα. Στη συ-
νέχεια αναχωρούμε και πάλι με προορισμό την πρωτεύουσα 
της Αυστρίας την Βιέννη. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στην 
Βιέννη, παραλαβή και τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Δεί-
πνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ (πΕΡΙΗγΗΣΗ πόΛΗΣ)
Πρωινό και περιήγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί 
και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το 
λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του 
ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφ-
μπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσι-
κής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσεί-
ων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαί-
ου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σέ-
νμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της 
Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην 
ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΒΕΛΙγΡΑδΙ
Πρωινό και αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη και σύντομη 
περιήγηση. Τα περισσότερα αξιοθέατα του Βελιγραδίου συ-
γκεντρώνονται στην παλιά πόλη. Το πιο γνωστό και ωραίο 

Δεν περιλαμβάνονται

• Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* βάση  
 προγράμματος (1 Νις, 2 Βουδαπέστη, 2 Πράγα,  
 2 Βιέννη, 1 Βελιγράδι, 1 Θεσσαλονίκη)
• Ημιδιατροφή καθημερινά εκτός Θεσσαλονίκης 
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

• Είσοδοι σε μουσεία
• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 
• Checkpoint 
• Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
• Τυχόν Δημοτικός φόρος πληρωτέος επί τόπου

Περιλαμβάνονται

σημείο της παλιάς πόλης είναι το φρούριο Kalemegdan το 
οποίο έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο φανταστικό πάρκο 
και περιλαμβάνει πολλά αξιοθέατα όπως το στρατιωτικό 
μουσείο, τον ζωολογικό κήπο αλλά και ωραία θέα στην 
πόλη και στους ποταμούς Δούναβη και Σάββα. Πολύ κο-
ντά στο φρούριο βρίσκεται η πλατεία Δημοκρατίας, μια 
μεγάλη και εντυπωσιακή πλατεία με όμορφα κτίρια. Θα 
δούμε επίσης τον πύργο όπου εκτελέστηκε ο Ρήγας Φε-
ραίος, που μοιάζει με τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, 
ο πύργος Νεμπόισα, ο οποίος χτίστηκε το 1460 και το όνο-
μα του σημαίνει «ατρόμητος», διότι κατείχε καίρια θέση 
εκτός του βασικού οχυρωματικού συστήματος της πόλης 
του Βελιγραδίου. Μετά την κατάκτηση της περιοχής από 
τους Οθωμανούς, ο πύργος χρησιμοποιήθηκε ως φυλα-
κή. Κι εκεί βρήκε τον θάνατο ο Ρήγας Φεραίος το 1798, 
ενώ αγωνιζόταν για την οργάνωση του απελευθερωτικού 
αγώνα. Η μετατροπή του πύργου σε μουσείο υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της συνεργασίας μμεταξύ της Ελλάδας και της 
Σερβίας και δρομολογήθηκε το 2007. Άφιξη τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο στην περιοχή, δείπνο, διανυκτέρευση.

9η μέρα: ΒΕΛΙγΡΑδΙ – ΘΕΣΣΑΛόΝΙκΗ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη νωρίς 
το απόγευμα. Ελεύθερος χρόνος  και διανυκτέρευση.

10η μέρα: ΘΕΣΣΑΛόΝΙκΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινή αναχώρηση για την Αθήνα και άφιξη το απόγευμα. 
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ, ξΕΝΑγΗΣΗ & κΑΤΑκόΜΒΕΣ (ROmE by NIGht)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο  και αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη, συνάντηση με τον Ελληνόφω-
νο ξεναγό και γνωριμία με την «Αιώνια Πόλη». Ξεκινάμε τη ξενάγηση της πόλης με πρώτη επίσκε-
ψη στις κατακόμβες της Αγ. Καλλίστου, όπου θα δούμε τις κρύπτες των Πάππων και τους τάφους 
των πρώτων χριστιανών ή εναλλακτικά (ανάλογα ποιες είναι ανοικτές) στις εντυπωσιακές αρχι-
τεκτονικά κατακόμβες της Δομιτίλλης, όπου η βασιλική τους εκκλησία είναι αφιερωμένη στους 
Αγ. μάρτυρες Νηρίο και Αχίλλειο. Διασχίζοντας την Αππία οδός θα δούμε τα πιο διάσημα Λουτρά 
(Θέρμες) του αυτοκράτορα Καρακάλλα που λειτουργούσαν πάνω από 300 χρόνια, πριν καταλή-
ξουμε στο πιο αντιπροσωπευτικό κτίριο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το επιβλητικό Κολοσσαίο 
& την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εν συνέχεια, περνώντας κάτω από το Καπιτώλιο την 
τότε Ακρόπολη της αρχαίας Ρώμης και σημερινό Δημαρχείο της αιώνιας πόλης, θα καταλήξου-
με στη πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το Παλάτσο Βιτοριάνο κτίριο αφιερωμένο το Α’ Βασιλιά 
της Ιταλίας που ενσωματώνει και το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, το Παλάτσο Βενέτσια, το 
μπαλκόνι στο οποίο ανέβαινε ο Μουσολίνι και έβγαζε τους λόγους του και το Παλάτσο Βοναπάρτη 
στο οποίο έζησε τα τελευταία χρόνια η μητέρα του Ναπολέοντα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξε-
κούραση. Για το βράδυ προαιρετικά μπορείτε να ακολουθήσετε το Rome by Night, μια ξεχωριστή 
περιήγηση της πόλης ανάμεσα στα φωταγωγημένα κτίρια της, που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει 
η διαφορετική της όψη υπό το φώς των αστεριών. 

2η μέρα: ΜόΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙκΑΝόΥ & ΒΑΣΙΛΙκΗ Αγ. πΕΤΡόΥ 
Πρόγευμα και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε ένα από τα κορυφαία μουσεία στο κόσμο. 
Mια μεγάλη μπρούτζινη πύλη θα σας οδηγήσει «ως δια μαγείας» από την Ρώμη στο μικρότερο 
κρατίδιο του κόσμου, το Βατικανό. Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων τέ-
χνης & γλυπτικής με αποκορύφωμα τη περίφημη Καπέλα Σιξτίνα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι 
του Αποστολικού Παλατιού, όπου η διακόσμηση του αποτελεί αναφορά στον Ναό της Παλαιάς 
Διαθήκης και είναι ένα πελώριο έκθεμα με αριστουργήματα, καθώς οι τοιχογραφίες του, η αρ-
χιτεκτονική του, οι νωπογραφίες, οι οροφές του είναι φιλοτεχνημένες από τους μεγαλύτερους 
«μάστορες» της Αναγέννησης. (Μόνο & εφόσον είναι ανοιχτή για το κοινό ακολουθεί επίσκεψη 
στη Βασιλική του Αγ. Πέτρου & ξενάγηση στην ομώνυμη  πλατεία. Η Βασιλική του Αγ. Πέτρου 
είναι η μεγαλύτερη παπική εκκλησία, όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται εκατοντάδες αγάλ-
ματα με αποκορύφωμα τη Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου.). 

3η μέρα: ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε ολοήμερη εκδρομή στη πόλη που είναι 
συνώνυμη με την τέχνη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία. Θα γνωρίσουμε περιπατητικά την 
ιστορική πόλη που δίκαια βρίσκεται υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ. θα δούμε το μεγαλοπρε-
πές Ντουόμο με το περίφημο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο - ρωμαϊκής αρχιτεκτο-
νικής με μπρούντζινες πόρτες και μωσαϊκά - την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα Ντε Λα 
Σινιορία και το Πόντε Βέκιο, που είναι μερικά από τα έργα τέχνης της Φλωρεντίας. 

4η μέρα: ΡΩΜΗ – ΑΘΗΝΑ
Χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετήσετε τη πόλη της Ρώμης, περπατώντας στους εμπορικούς 
δρόμους της οι οποίοι είναι γεμάτοι από σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας κορυφαίων 
σχεδιαστών, με κυριότερες  τη Via Sistina και τις οδούς Via Condotti (την Πέμπτη λεωφόρο της 
Ρώμης) και την Via del Babuino στην οποία η ανάμειξη προϊόντων υψηλής μόδας και αντικών 
την καθιστά από τις πιο κομψές οδούς της Ρώμης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής στην Αθήνα. Το πενθήμερο πρόγραμμα πραγματοποιείται με μια ελεύθερη μέρα.

ΡΩΜΗ - ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ - 
ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
4,5 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

• Αεροπορικά εισιτήρια με ALITALIA Airlines
• 3 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 3*, 4*, 4*sup
• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο
• Ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης • Ελληνόφωνη ξενάγηση στις Κατακόμβες
• Ελληνόφωνη ξενάγηση & μεταφορά από/προς τα μουσεία του Βατικανού
• Κόστος αποσκευής έως 23 κιλά
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

• Φόροι αεροδρομίων
• check points (πληρωτέα από Αθήνα)
• φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  
• είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων  
• με την εγγραφή σας απαιτείται η δήλωση συμμετοχής στα μουσεία του Βατικανού   
  (τουλάχιστον 7 μέρες πριν την αναχώρηση βάση διαθεσιμότητας πληρωτέα απευθείας   
  στο ξεναγό)  
• Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα

Δεν περιλαμβάνονται

Περιλαμβάνονται

ΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ
ΓΕΝΟΒΑ – ΡΑΠΑΛΛΟ – ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ - 

(CINQUE TERRE) 4 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Γένοβα-Αθήνα  
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό καθημερινά  
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμια, ξενοδοχεία εξωτερικού  
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις 
 σύμφωνα με το  πρόγραμμα  
• Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα  
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  
• Ενημερωτικά έντυπα  
• Ασφάλεια ταξιδιού (Αστικής Ευθύνης)  
• Φ.Π.Α.

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου  
• Checkpoint 
• Δημοτικός φόρος πόλης άτομο/διανυκτέρευση  
• Είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους  
• Εισιτήρια πλοιαρίου ή τρένου για τα Cinque Terre  
• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Περιλαμβάνονται

Δεν περιλαμβάνονται

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – γΕΝόΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος και πτήση για την Γένοβα. Άφιξη και 
άμεση αναχώρηση για την περιήγηση της πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το  
λιμάνι, την Piazza de Ferrari με την όπερα, το παλάτι των Δόγηδων και το σπίτι που 
λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος,  και την Via Garibaldi, η οποία ανακηρύχθηκε 
το 2006 μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και περιστοι-
χίζεται από τα αναγεννησιακά παλάτια που έχτισαν οι πλουσιότερες οικογένειες της 
Γένοβας τον 16ο και 17ο αιώνα. Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας το απόγευμα, βράδυ ελεύθερο για να θαυμάσετε την πόλη. 

2η μέρα: γΕΝόΒΑ – ΡΑπΑΛΛό/ πόΡΤό ΦΙΝό – γΕΝόΒΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για το πανέμορφο Ραπάλλο και Πόρτο Φίνο με τα γραφικά, 
χρωματιστά σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προιόντα και τα εντυ-
πωσιακά γιότ δεμένα στη Μαρίνα. Διασχίστε την κεντρική πλατεία, περιπλανηθείτε 
κατά μήκος της προβλήτας και αφεθείτε στις μαγικές αποχρώσεις της θάλασσας. Το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση. 

3η μέρα: γΕΝόΒΑ – 
(πΡόΑΙΡΕΤΙκΗ ΕκδΡόΜΗ CINquE tERRE) – γΕΝόΒΑ 
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά (κόστος 50€)  ολοήμερη εκδρομή στα 
Cinque Terre, ελληνιστί ‘Πέντε Γαίες’, 5 πανέμορφα χωριά με σπίτια χρωματιστά 
σκαρφαλωμένα στους άγριους αλλά καταπράσινους βράχους της Δυτικής ακτής της 
Ιταλίας. Αποτελούν το πρώτο προστατευόμενο Εθνικό πάρκο της Ιταλίας και ένα από 
τα μέρη αυτής της υφηλίου που έχουν μπει στις λίστες της UNESCO. Αργά το απόγευ-
μα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.

4η μέρα: γΕΝόΒΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Γένοβας, πτήση επιστροφής στην 
Αθήνα. 

Παρατηρήσεις:
Οι διανυκτερεύσεις στην Γένοβα μπορεί να πραγματοποιηθούν εναλλακτικά και 
στην Σαβόνα.
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ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ & NOΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔΣ
8 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΣΤόκΧόΛΜΗ – ξΕΝΑγΗΣΗ 
πόΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικολο-
γική πρωτεύουσα της Ευρώπης, τη Στοκχόλμη. Περιήγη-
ση της πόλης, που δημιουργήθηκε πάνω σε 14 νησίδες, 
εκεί που η Λίμνη Μάλαρεν συναντά τη Βαλτική. Η λάμψη 
των ένδοξων εποχών είναι φανερή στα οικοδομήματα 
αλλά και τον χαρακτήρα της πόλης. Θα αρχίσουμε από 
την καρδιά των 3 νησιών, τη Γκάμλα Σταν με τα μεσαιω-
νικά κτίρια, το Δημαρχείο όπου κάθε χρόνο στη διάσημη 
‘Χρυσή Αίθουσα’ γίνεται η δεξίωση προς τιμή των βρα-
βευθέντων με το βραβείο Νόμπελ, τα βασιλικά ανάκτορα 
με τη νεοκλασική λιτότητα, την μεγαλοπρεπή Όπερα με 
τα μπαρόκ στοιχεία, τα εντυπωσιακά δημόσια κτίρια του 
κέντρου. Θα επισκεφτούμε το Παλάτι Ντροτινγκχολμ (εί-
σοδος προαιρετική), κατοικία της Σουηδικής βασιλικής 
οικογένειας όπου θα δούμε τους πανέμορφους κήπους 
όπου θα πάρουμε φωτογραφίες. Το Παλάτι είναι μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco και η τοποθεσία 
του πάνω στη Λίμνη Μάλαρεν είναι ειδυλλιακή. Όλα 
αυτά θα σας κάνουν να συμφωνήσετε ότι η Στοκχόλμη 
είναι η πιο αρχοντική πόλη της Σκανδιναβίας. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο 
για να ανακαλύψετε τις όμορφες γωνιές της πόλης μιας 
και αργεί πολύ να νυχτώσει!

2η μέρα: ΣΤόκΧόΛΜΗ – mOyΣΕΙό ΒΑΣΑ – 
ΝΗΣΑκΙ ΣκΑΝΣΕΝ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Για τους λάτρεις των 
μουσείων, η Στοκχόλμη διαθέτει πάνω από 70 μουσεία! 
Σήμερα θα επισκεφτούμε το Μουσείο Βάσα (είσοδος - 
έξοδα ατομικά, το εισιτήριο κοστίζει περίπου 11 ευρώ) 
όπου θα δούμε το εντυπωσιακό πολεμικό καράβι, το 
οποίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι (1628) και 
ανελκύστηκε μόλις το 1961! Άκρως εντυπωσιακό, με τα 
πολυάριθμα σκαλιστά γλυπτά του, αφηγείται την ιστο-
ρία της κατασκευής και της βύθισής του, το χρονικό της 
ανέλκυσής του από το βυθό της λίμνης Malaren καθώς 
και της πολυετούς αποκατάστασής του. Σε κοντινή από-
σταση με τα πόδια θα επισκεφτούμε το υπαίθριο Skansen 
στο νησί Djurgarden, όπου υπάρχει ζωολογικός κήπος, ο 
οποίος δίνει έμφαση στα ζώα της Σκανδιναβίας (βίσω-
νες, καφέ αρκούδες, ελάφια, φώκιες κ.λπ.), κι ένα υπαί-
θριο μουσείο, το οποίο δημιουργήθηκε για να κρατήσει 
ζωντανές τις παραδόσεις της χώρας, καθώς πρόκειται 
για την αναπαράσταση μιας τυπικής σκανδιναβικής πό-
λης του 19ου αιώνα και της καθημερινής ζωής σε αυ-

τήν. Υπάρχει είσοδος στο υπαίθριο μουσείο την οποία 
πληρώνετε τοπικά εφόσον επιθυμείτε. Από εκεί είστε 
ελεύθεροι να κάνετε το δικό σας πρόγραμμα. Μπορείτε 
να επισκεφθείτε την Galleri Asplund, όπου εκτίθενται 
μακέτες από τις δημιουργίες του διάσημου Σουηδού αρ-
χιτέκτονα Michael Asplund. Μπορείτε επίσης να κάνετε 
μια διαδρομή με το μετρό το οποίο συγκαταλέγεται στα 
αξιοθέατα της πόλης. Απόγευμα ελεύθερο. Επισκεφθεί-
τε τους κήπους του Μίλλες, με τα όμορφα γλυπτά του 
Σουηδού καλλιτέχνη. Απόψε αποχαιρετίστε την πόλη 
και την Σουηδία σε ένα ρεστωράν ή σε κάποιο νυκτερινό 
στέκι που συνήθως είναι μια ατμοσφαιρική παμπ (αγγλι-
κή, σκωτσέζικη, ιρλανδική κ.α.) με ελαφρύ φαγητό και 
μια κρύα μπίρα.

3η μέρα: ΣΤόκΧόΛΜΗ – ΕκδΡόΜΗ ΣΤΗΝ 
όΥΨΑΛΑ – ΛΙΜΝΗ ΒΑΝΕΡΝ – όΣΛό
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Όσλο. 
Θα κάνουμε μια σύντομη στάση στην Ουψάλα, με το τε-
ράστιο αστεροσκοπείο της, το διάσημο Πανεπιστήμιό της 
(στους χώρους του Πανεπιστημίου δίδαξαν, μεταξύ άλ-
λων, ο Κέλσιος), τον μεγάλο Καθεδρικό του 14ου αιώνα. 
Θα δούμε και τον Βοτανικό κήπο της πόλης, ένας χώρος 
ευχάριστος με φυτά, αγάλματα και μονοπάτια. Στην άκρη 
του κήπου βρίσκεται ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα 
της πόλης, το κάστρο της Ουψάλα. Θα συνεχίσουμε το 
πανέμορφο ταξίδι μας διασχίζοντας καταπράσινα τοπία, 
δάση και ειδυλλιακές μικρές και μεγάλες λίμνες με κρυ-
στάλλινα νερά. Θα περάσουμε από την πανέμορφη Λίμνη 
Βάνερν και θα έχουμε μια σύντομη στάση στο  γραφικό 
Κάρλσταντ. Το απόγευμα θα φθάσουμε στη Νορβηγική 
πρωτεύουσα, πανοραμικά χτισμένη πάνω στο βόρειο 
άκρο του ομώνυμου Όσλοφιόρδ που περιτριγυρίζεται 
από κατάφυτες οροσειρές. Μεταφορά και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο. Βγείτε για περίπατο στον όμορφο δρό-
μο Καρλ Γιόχαν την καρδιά της ιστορικής και εμπορικής 
Νορβηγικής πρωτεύουσας, απολαμβάνοντας μια από 
τις μεγαλύτερες μέρες του καλοκαιριού μαζί με ένα ποτό 
και τοπικές σπεσιαλιτέ. Τους καλοκαιρινούς μήνες τρα-
πεζάκια απλώνονται σε εξέδρες πάνω στο νερό και οι 
ντόπιοι απολαμβάνουν την καλοκαιρία και τις ζωογόνες 
αχτίδες του ήλιου που αργεί να εγκαταλείψει τον ασυν-
νέφιαστο ουρανό.
4η μέρα: όΣΛό – ξΕΝΑγΗΣΗ πόΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στην περιήγηση πόλης θα 
δούμε τη Βουλή, τα Ανάκτορα, το Δημαρχείο, καμάρι 
των Νορβηγών, το πάρκο Φρόγκνερ με τα μνημειώδη 

γλυπτά του Βίγκελαντ, το Ναυτικό Μουσείο με καράβια 
των Βίκινγκς, μια προσομοίωση ναυπηγείου, με ευρή-
ματα μεγάλων θαλασσοπόρων από τον 9ο αιώνα καθώς 
και άλλα αξιοθέατα. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο σε μια 
ολοζώντανη πόλη πάνω στο νερό, με διάχυτη τη ναυτι-
κή παράδοση και υπέροχες προβλήτες για βόλτες. Ένας 
προορισμός γεμάτος τέχνη, εξαιρετική όπερα, μουσικές, 
καταπληκτικά καφέ και ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. 
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Εθνική Πινακοθή-
κη με τα καλύτερα έργα του Munch (και φυσικά τον πίνα-
κα – ορόσημο ‘Κραυγή’) και να περιπλανηθείτε στην απο-
βάθρα Aker Brygge όπου είναι συγκεντρωμένα εμπορικά 
κέντρα, καφενεία και εστιατόρια. Εναλλακτικά μπορείτε 
να επισκεφθείτε το μεσαιωνικό Κάστρο Akershus που 
αποτελεί ιστορικό σύμβολο για την πόλη του Όσλο. Για 
το βράδυ ρωτήστε τον συνοδό σας ή τη ρεσεψιόν του ξε-
νοδοχείου για το βραδινό στέκι που σας πάει καλύτερα.

5η μέρα: όΣΛό – ΤΡΕΝό γΙΑ ΤΗ δΙΑδΡόΜΗ 
γκΕΙΛό/ ΜΥΡΝΤΑΛ – όδOΝΤΩΤό ΤΡΕΝΑκΙ 
ΜΥΡΝΤΑΛ – ΦΛΑΜ – κΡόΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤό Σό-
γκΝΕΦΙόΡδ – ΜπΕΡγκΕΝ (ΔΩΡΟ Για έΓΚαι-
ΡέΣ έΓΓΡαφέΣ Και Για ΠέΡιΟΡιΣμένΟ αΡιθ-
μΟ θέΣέΩν)
Σήμερα η μέρα μας θα ξεκινήσει πολύ νωρίς το πρωί, 
όμως θα είναι γεμάτη από εντυπώσεις και υπέροχες 
εικόνες που θα σας μείνουν ανεξίτηλες στο νου! Ελα-
φρύ πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα των Φιορδς της Νορβηγίας, το γραφικό 
Μπέργκεν. Θα ακολουθήσουμε μια μοναδικής ομορ-
φιάς διαδρομή από υπέροχα τοπία με εντυπωσιακούς 
ορμητικούς καταρράκτες, γραφικά πολύχρωμα χωρι-
ουδάκια και καταπράσινες απότομες πλαγιές κάτω από 
τους παγετώνες.  Φτάνοντας στο Γκέιλο θα πάρουμε 
το τρένο μέχρι το Μύρνταλ απ’όπου θα επιβιβαστούμε 
στο γραφικό τρενάκι και θα κάνουμε την εκπληκτικής 
ομορφιάς διαδρομή Μύρνταλ-Φλαμ, απολαμβάνοντας 
πλέον στο έπακρο την πανέμορφη νορβηγική φύση.  Η 
συγκεκριμένη διαδρομή έχει χαρακτηριστεί ως η ομορ-
φότερη διαδρομή με τρένο του κόσμου! Από το Φλαμ θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο για την εκπληκτική κρουαζιέρα 
μας στα Φιορδς. Μοναδικές εικόνες και εντυπώσεις μας 
περιμένουν καθώς ξεκινά η κρουαζιέρα μας (2 ώρες πε-
ρίπου), στο απαράμιλλο Σόγκνεφιορδ, το μεγαλύτερο και 
βαθύτερο στον κόσμο. Θα περάσουμε ανάμεσα από πα-
νύψηλα καταπράσινα βουνά που η θέα που προσφέρουν 
είναι συγκλονιστική. Το φιορδ και οι διακλαδώσεις του 
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Δεν περιλαμβάνονται

• Απευθείας αεροπορικά εισιτήρια ειδικού ομαδικού  
 οικονομικού ναύλου Αθήνα – Στοκχόλμη,  Μπέργκεν  -  
 Κοπεγχάγη, Κοπεγχάγη – Αθήνα  με Aegean Αirlines &  
 Norwegian Air 
• Διαμονή σε  4* ξενοδοχεία σε δίκλινα δωμάτια με λουτρό  
 /ντους, τηλεόραση 
• Οι διανυκτερεύσεις μας είναι στις ενδιαφέρουσες  
 πρωτεύουσες της Σκανδιναβίας (και όχι σε πλοία) ως εξής:
• 2 διαν/σεις στη Στοκχόλμη
• 2 διαν/σεις στο Όσλο
• 1 διαν/ση στο Μπέργκεν
• 2 διαν/σεις στη Κοπεγχάγη 
• Πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία  
• Εκδρομές και περιηγήσεις όπως περιγράφονται στο  
 πρόγραμμα, και πιο αναλυτικά:
 1. Ξεναγήσεις πόλεων στη Στοκχόλμη, Όσλο, Μπέργκεν,  
 Κοπεγχάγη
 2. 2ωρη Κρουαζιέρα στο Σόγκενφιορδ, το ομορφότερο  
 Φιορδ της Νορβηγίας 
 3. Πανέμορφες διαδρομές τρένου στη Νορβηγία, για  
 τις αποστάσεις Γκέιλο – Μύρνταλ και Μύρνταλ – Φλαμ,   
 ο γνωστός οδοντωτός που περιγράφεται ως ίσως η  
 ομορφότερη διαδρομή τρένου του κόσμου!
 4. Eκδρομή στην Ουψάλα 
 5. Κρουαζιέρα στα Κανάλια της Κοπεγχάγης   
 (περιλαμβάνεται το εισιτήριο)
• Ομαδική ασφάλιση αστικής ευθύνης και καλής   
 εκτέλεσης ταξιδιού
• Έμπειρος Συνοδός / Αρχηγός του Γραφείου μας που έχει  
 μεγάλη εμπειρία στις Σκανδιναβικές χώρες 
• Πληροφοριακό φυλλάδιο για όλες τις περιοχές του  
 ταξιδιού
• ΦΠΑ 

• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων
• Είσοδοι σε μουσεία & αξιοθέατα, ποτά και   
 φιλοδωρήματα, και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα  
 περιλαμβανόμενα

Ενδεικτικά ξενοδοχεία :
• Στοκχόλμη : Clarion Stockholm /  BW Plus Time  
 4**** ή παρόμοιο
• Όσλο: Radisson Blu Plaza Oslo/ First Millenium  
 4**** ή παρόμοιο
• Mπέργκεν: Scandic Bergren City / Scandic Ornen  
 4****  ή παρόμοιο
• Koπεγχάγη : Radisson Blu Scandinavia / Τivoli   
 Ηοtel & Congress Center 4**** ή παρόμοιο 

Περιλαμβάνονται

περιστοιχίζονται από βραχώδη τοιχώματα που πέφτουν 
σχεδόν κάθετα στα σμαραγδένια νερά και μαζί με το χιόνι 
στις κορφές το καλοκαίρι δίνουν την πιο χαρακτηριστική 
εικόνα της Νορβηγίας με τις πιο έντονες και πλούσιες 
αντιθέσεις. Αποβίβαση στο Γκούντβαγκεν και επιβίβαση 
στο πούλμαν για την αναχώρησή μας προς την ‘καλλο-
νή του Βορρά’, το κουκλίστικο Μπέργκεν. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ γνωρίστε την νυ-
κτερινή ατμόσφαιρα της όμορφης πόλης δοκιμάζοντας 
τοπικές γεύσεις στη γραφική και πλούσια ψαραγορά.

6η μέρα: ΜπΕΡγκΕΝ – ξΕΝΑγΗΣΗ – πΤΗΣΗ 
γΙΑ κόπΕγΧΑγΗ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Περιήγηση στην γραφι-
κή πόλη, η οποία είναι χτισμένη σε μια χερσόνησο που 
μπαίνει μέσα στη Βόρεια Θάλασσα, και κάτω από τη σκιά 
καταπράσινων βουνών, απλώνει τα γραφικά σπίτια της 
με τις κόκκινες κεραμοσκεπές, από την αποβάθρα Μπρί-
γκεν μέχρι εκεί όπου οι δρόμοι ξεκινούν για τα φιορδς. Η 
πόλη είχε καταστραφεί από πυρκαγιές (οι πιο πρόσφατες 
έγιναν το 1702 και το 1916), διατηρεί ωστόσο το μεγαλύ-
τερο μέρος των ξύλινων σπιτιών της. Διατηρείται ακό-
μα η Συνοικία των Χανσεατικών Εμπόρων (Μπρίγκεν) 
με τα τυπικά ξύλινα σπίτια, που ξανακτίστηκαν ολόιδια 
μετά την πυρκαγιά του 1702. Η γειτονιά του Μπρίγκεν, 
με την περίφημη ψαραγορά, έχει ανακηρυχθεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την Unesco. Φωτογραφί-
στε τα μεσαιωνικού στιλ ξύλινα σπίτια με τα λουλούδια 
στα πρεβάζια. Εδώ θα βρείτε μουσεία, εστιατόρια, μπαρ 
αλλά και πολλά μαγαζιά με σουβενίρ. Ο αρχηγός της εκ-
δρομής θα σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για 
όσους θέλουν να απολαύσουν από ψηλά το Μπέργκεν με 
τις τριγωνικές στέγες, με το τελεφερίκ (εισιτήριο έξοδα 
ατομικά – το κόστος είναι περίπου 9 ευρώ το άτομο) που 
θα σας μεταφέρουν στην κορυφή του βουνού Φλόυεν, 
που βρίσκεται στα 320 μέτρα. Πάρτε τη φωτογραφική 
σας μηχανή για να θυμάστε για πάντα τη μαγευτική θέα. 
Σε ένα περιβάλλον με τόσο υψηλό πολιτιστικό επίπε-
δο, όπως το Μπέργκεν, υπάρχουν και πολλά μουσεία. 
Μπορείτε να επισκεφτείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορί-
ας με εκθέματα από το ζωικό βασίλειο του Βορρά, ενώ 
το Ναυτικό Μουσείο θα σας δώσει μια καλή ματιά στη 
ναυτική πορεία της Νορβηγίας, όπου συμπεριλαμβά-
νονται και μικρογραφίες των πλοίων των Βίκινγκς... Οι 
φιλότεχνοι δεν θα πρέπει να χάσουν το Μουσείο Τέχνης, 
μιας και εκθέτει έργα φημισμένων Νορβηγών καλλιτε-
χνών, όπως ο Εντβαρτ Μυνχ, αλλά και ξένων, όπως οι 
Πάμπλο Πικάσο και Πάουλ Κλέε. Το απόγευμα μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κοπεγχάγη. Άφιξη στη 
Δανέζικη πρωτεύουσα και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Η 
Κοπεγχάγη είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις του κό-
σμου, πολύχρωμη και γεμάτη ζωντάνια όλες τις εποχές 
του χρόνου, χαρούμενη και λουλουδιασμένη.

7η μέρα: κόπΕγΧΑγΗ – ξΕΝΑγΗΣΗ 
πόΛΗΣ – κΡόΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ κΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ 
κόπΕγΧΑγΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Το πρωί θα ξεκινήσουμε την 
περιήγηση στην πόλη του παραμυθά Άντερσεν. Θα δού-
με τα Ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το Βασιλικό Θέατρο, το 
Δημαρχείο, τη Βουλή, το Εθνικό Μουσείο, τα Ανάκτορα 
Αμαλίενμποργκ, το περίφημο Πάρκο Τίβολι και τέλος το 
άγαλμα της ‘Μικρής Γοργόνας’ έμβλημα του λιμανιού 
και της πόλης. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λι-
μάνι της Κοπεγχάγης, Nyhavn, όπου θα έχουμε την μίνι 
κρουαζιέρα μας ώστε να γνωρίσουμε την πρωτεύουσα 
της Δανίας και από την οπτική της θάλασσας (το εισιτή-
ριο της κρουαζιέρας περιλαμβάνεται.  Το απόγευμα προ-
τείνουμε μια επίσκεψη στο παραμυθένιο πάρκο Τίβολι. 
Θα ακούσετε μουσική, θα δείτε παντομίμα, θέατρο, θα 
γευθείτε δανέζικες νοστιμιές, κά. Πρόκειται για ένα με-
γάλο πάρκο στο κέντρο της πόλης, όπου προσφέρεται 
κάθε μορφής ψυχαγωγία, σε μια μοναδική ποιότητα και 
γούστο. Αν είστε τυχεροί θα απολαύσετε τα πυροτεχνή-
ματα που συχνά προσθέτουν φαντασμαγορία στο χώρο. 

8η μέρα: κόπΕγΧΑγΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος (αναλό-
γως της πτήσης σας) στη ‘Γοργόνα του Βορρά’ . Αν σας 
ενδιαφέρουν οι αγορές βρεθείτε στον εμπορικό πεζό-
δρομο Στρόγκετ, με πολλά μαγαζιά που πωλούν παρα-
δοσιακά προϊόντα, πορσελάνες, υφάσματα και αναμνη-
στικά σε μάλλον πιο οικονομικές τιμές. Πολύ κοντά θα 
βρείτε και πιο πολυτελή μαγαζιά γνωστών οίκων μόδας. 
Τα πολυκαταστήματα όπως το Magasin du Nord στην 
πλατεία Kongens Nytorv 13, και το Illum, Ostergade 
52, έχουν τα πάντα αλλά με τιμές ανάλογες του επιπέ-
δου της χώρας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα και τέλος του ιδιαίτερα 
εντυπωσιακού ταξιδιού σας στις πιο όμορφες και εντυ-
πωσιακές χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Σημείωση: 
• απαραίτητα ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή δι-
αβατήριο σε ισχύ.

ΥΠαΡΧέι Και ΠΡΟΓΡαμμα Για 11 HμέΡέΣ
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ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
5 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – κΩΝΣΤΑΝΤΙΝόΥπόΛΗ– 
κΑΙΣΑΡΕΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, όπου θα ακολουθήσει 
πτήση για Καισάρεια μέσω Κωνσταντινούπολης.  Άφιξη 
και περνώντας από Καισάρεια φτάνουμε στο Προκόπι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η μέρα: κΑππΑδόκΙΑ
Πρωινό και επίσκεψη στην κοιλάδα του Περιστρέματος - 
Ιxλάρα (Ihlara) κατεβαίνουμε στον ποταμό Μελεντίζ και 
κάνουμε περίπατο στο φαράγγι με τις λαξευμένες στους 
βράχους πρωτοχριστιανικές εκκλησιές. Συνεχίζοντας τη 
διαδρομή μας πηγαίνουμε στην Καρβάλη με τα πέτρινα 
σπίτια και επισκεπτόμαστε την εκκλησία που μόνασε 
στο τέλος της ζωής του ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Να-
ζιανζηνός. Επισκεπτόμαστε στη Μαλακοπή την υπόγεια 
πόλη και το ναό των Αγίων Θεοδώρων. Στη συνέχεια 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Προκόπι,δείπνο,δι-
ανυκτέρευση.

3η μέρα: κΑππΑδόκΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το σημαντικότερο οικι-
σμό της προβυζαντινής περιόδου Άβανο, κτισμένο στις 
όχθες του ποταμού Άλυ και επισκεπτόμαστε εργαστήριο 
κεραμικής. Η πόλη φημίζεται για τα κεραμικά της. Συνε-
χίζουμε με την κοιλάδα Δερβέντ και το όγδοο θαύμα του 
κόσμου: τις Καμινάδες των Νεράιδων που σχηματίστη-
καν από ηφαιστειογενή πετρώματα. Διασχίζουμε τις κοι-
λάδες Ζέλβη,  Πασαμπάγ και Κόραμα. Επισκεπτόμαστε 
εκκλησίες με καταπληκτικές αγιογραφίες (τη Σκοτεινή, 
την Κρυφή, της Παναγίας, των Σανδάλων, της Αγίας 
Βαρβάρας, του Φιδιού, του Μήλου, των Στεφάνων). 
Πηγαίνουμε στο Ούστχισάρ, στον «Ακραίο Πύργο», από 
όπου η θέα σε όλη την περιοχή είναι εκπληκτική. Επι-
στρέφουμε στο ΠΡΟΚΟΠΙ στο ξενοδοχείο μας  για δείπνο 
και διανυκτέρευση.

 4η μέρα: KAππΑδόκΙΑ
Αναχώρηση για την ξακουστή Καισάρεια, γενέτειρα 
πόλη του Αγίου Βασιλείου,  η οποία πήρε το όνομα της το 
17 μΧ από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Τιβέριο, προς τιμήν 
του πατέρα του Καίσαρα Αύγουστου Χετταίοι, Έλληνες, 
Εβραίοι και Σελτζούκοι, όλοι πέρασαν από εδώ και άφη-
σαν την κληρονομιά τους σε αυτή την ιστορική πόλη που 

κατοικείται από το 3000 π.Χ.. Θα περιηγηθούμε σε αυτή 
την εντυπωσιακή πόλη, που εκτός από το πλούσιο πα-
ρελθόν της κουβαλάει και ένα πλούσιο παρόν αφού είναι 
μια από τις σημαντικότερες πόλεις που στηρίζουν και 
προωθούν την Τουρκική οικονομία, μια από τις «Τίγρεις 
της Ανατολίας». Στην πανοραμική ξενάγηση μας θα δού-
με τα μνημειώδη, φτιαγμένα από μαύρη ηφαιστειακή πέ-
τρα τοίχοι του κάστρου της πόλης, που κατασκευάστηκε 
στις αρχές του 13ου αιώνα, κατά την διάρκεια της βα-
σιλείας του   Σελτζούκου σουλτάνου Alaattin Keykubat. 
Το Gupgupoglu Konagi, μια Οθωμανική έπαυλη του 18ου 
με όμορφα ξύλινα μπαλκόνια και πόρτες, στην οποίο 
τώρα στεγάζετε το Εθνογραφικό Μουσείο, και πολλά 
άλλα αξιοθέατα, όπως τον μεντρεσέ Cifte, το Kursunlu 
τζαμί, το συγκρότημα του Mahperi Hunat Hatun και την 
σκεπαστή αγορά της πόλης. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
για γεύμα (δεν περιλαμβάνεται) αλλά και για να περπα-
τήσουμε αυτή την ιστορική πόλη. από την εξαιρετική, 
τοπική κουζίνα της ξεχωρίζουν το μαντί και ο παστουρ-
μάς. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούμε 
καταστήματα αφιερωμένα σε αυτά τα αριστουργήματα 
της γαστρονομίαςΕπιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η μέρα: κΑππΑδόκΙΑ – 
κΩΝΣΤΑΝΤΙΝόΥπόΛΗ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση  προς την Καισάρεια ,στο 
αεροδρόμιο της πόλης για την πτήση μας για την Κων-
σταντινούπολη. Άφιξη και ακολουθεί η πτήση της επι-
στροφής μας στην Αθήνα.

Δεν περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια 
• ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ –  
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ με Pegasus Airlines 
• Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
• 4 πρωινά και 4 δείπνα
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα από   
 ελληνόφωνο ξεναγό
• Φ.Π.Α. & Ασφάλεια αστική ευθύνης

• Φόροι αεροδρομίων
• Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων
• Φιλοδωρήματα
• Είσοδοι στους επισκεπτόμενους αρχαιολογικούς  
 χώρους, μουσεία
• Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό

Περιλαμβάνονται
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1η μέρα: AΘΗΝΑ – κΩΝΣΤΑΝΤΙΝόΥπόΛΗ 
Αναχώρηση από το Ελ. Βενιζέλος. Άφιξη στην Κωνστα-
ντινούπολη (ασιατική πλευρά), συνάντηση με τον τοπικό 
Ελληνόφωνο συνοδό/ξεναγό μας. Παίρνoντας τον πα-
ραλιακό δρόμο μια εκπληκτική διαδρομή ξεδιπλώνεται 
μπροστά μας. Η ώρα είναι ιδανική για πέρασμα με λεω-
φορείο από τον δρόμο της Βαγδάτης και μετά περίπατο 
στα γραφικά στενά του Καντίκιοϊ, της Αρχαίας Χαλκηδό-
νας, στην αγορά μπαχαρικών –λαχανικών – παραδοσια-
κών προϊόντων με τα χίλια χρώματα, στην εκκλησία που 
έγινε η Οικουμενική Σύνοδος για τον Μονοφυσιτισμό 
και έγινε το θαύμα της Αγίας Ευφημίας. Αμέσως μετά 
θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι με προορισμό την ευ-
ρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, και το λιμάνι 
Καμπατάς, διασχίζοντας τις δύο Ηπείρους από την Ασία 
στην Ευρώπη!!! Αφιξη και προαιρετική κρουαζιέρα στο 
Βόσπορο με ιδιωτικό καράβι !!! KOΣΤΟΣ 20 ΕΥΡΩ. Δεί-
πνο.Mεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Tακτοποίηση στα 
δωμάτια. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: κΩΝΣΤΑΝΤΙΝόΥπόΛΗ – 
πΡΙγκΗπόΝΗΣΑ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για ξενάγηση στο πε-
ρίφημο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ. Αμέσως μετά από 
το Καμπατάς  θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για να επισκε-
φθούμε τα Πριγκηπόνησα. Η πρώτη στάση μας θα γίνει 
στη Χάλκη με την περίφημη Θεολογική Σχολή και την 
Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας στο λόφο της Ελπίδας. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε την Πρίγκηπο, όπου μπορεί-
τε προαιρετικά να κάνετε  με τις παραδοσιακές άμαξες 
το γύρο του νησιού.Γεύμα.Επιστροφή στην πόλη. Για το 
βράδυ σας προτείνουμε  διασκέδαση σε παραδοσιακό 
νυχτερινό κέντρο με ζωντανή ορχήστρα και παραδοσι-
ακούς χορούς της κοιλιάς  (oriental) KΟΣΤΟΣ 35 ΕΥΡΩ. 
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: κΩΝΣΤΑΝΤΙΝόΥπόΛΗ (ξΕΝΑγΗΣΗ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο ση-
μαντικά αξιοθέατα της Πόλης. Θα ξεκινήσουμε από το 
μεγαλύτερο μνημείο του ελληνισμού και της χριστιανο-
σύνης, την Αγία Σοφία. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε 
το σουλτανικό ανάκτορο Τοπ Καπί στη χερσόνησο που 
ιδρύθηκε η αρχαία αποικία του Βυζαντίου ,τον Βυζαντι-
νό Ιππόδρομο, το θρυλικό Μπλε Τζαμί (Σουλτάναχμετ) 

και τη Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού. Μετά από ένα 
διάλειμμα για γεύμα και λίγη ανάπαυση, η ημέρα μας θα 
κλείσει με την επίσκεψή μας στην εκπληκτική Σκεπαστή 
Αγορά (Καπαλί Τσαρσί) με τα 5.000 μαγαζιά για να κάνετε 
τις αγορές σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέ-
ρευση.

4η μέρα: κΩΝΣΤΑΝΤΙΝόΥπόΛΗ (ξΕΝΑγΗΣΗ) 
Πρωινό και επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι, την Παναγία των Βλαχερνών, το Μπαλουκλί 
(Μονή Ζωοδόχου Πηγής) που συνδέεται με τους θρύ-
λους για τα μισοτηγανισμένα ψάρια και την άλωση της 
Πόλης . Στη συνέχεια ελεύθερη μέρα για τους συμμε-
τέχοντες στο 5ημερο πρόγραμμα και για τους συμμε-
τέχοντες στο 4ήμερο μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

5η μέρα: κΩΝΣΤΑΝΤΙΝόΥπόΛΗ – ΑΘΗΝΑ 
Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια με-
ταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας 
στην Αθήνα.

Σημείωση: To πρόγραμμα πραγματοποιείται με ελάχιστη 
συμμετοχή 6 ατόμων.

Δεν περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με   
   PEGASUS AIRLINES με βαλίτσα 20 κιλα και  
 χειραποσκευή 7 κιλά
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
• Τρεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό στο  
 ξενοδοχείο επιλογής σας
• 1 δείπνο και 2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια
• Εισιτήρια πλοιαρίου για τα Πριγκηπόνησα                                            
• Εκδρομές όπως στο πρόγραμμα
• Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός

• Είσοδοι στα μουσεία
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Τα ιππήλατα αμαξάκια
• Φόροι αεροδρομίων

Περιλαμβάνονται

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ - 
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝNΗΣiΑ
4, 5  ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ   
& ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ    
8 ΗΜΕΡΕς ΟΔΙΚως

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – δΥΡΑΧΙό / ΤΙΡΑΝΑ  (700χλμ) 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για  το Δυρράχιο ή τα Τίρανα.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.

2η μέρα: ΤΙΡΑΝΑ – ΜπόΥΤΒΑ – κόΤόΡ – 
ΝΤόΥΜπΡόΒΝΙκ (ΤΡΕΜπΙΝΙΕ) (285ΧΛΜ)  
Πρωινό και αναχώρηση για μια από τις ομορφότερες πόλεις 
των ακτών της Δαλματίας, το ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ. Πρώτη μας 
σταθμός τα Τίρανα, όπου και θα περιηγηθούμε στην πόλη. Με-
ταξύ άλλων θα δούμε την παλιά όπερα, το Εθνικό Μουσείο και 
άλλα αξιοθέατα στην πλατεία Σκεντέρμπευ. Συνεχίζουμε δια-
σχίζοντας τη βόρεια ΑΛΒΑΝΙΑ, το Μπαρ και το Μοντενέγκρο 
(Μαυροβούνιο). Επίσκεψη στο φημισμένο καλοκαιρινό θέρετρο 
Μπούτβα-τέλεια ανακαινισμένη μεσαιωνική πόλη, που περι-
βάλλεται από υπέροχες αμμουδερές παραλίες-όπως επίσης και 
στο γραφικό Σβέτι Στέφαν. Διασχίζοντας την κοιλάδα Κονάβλε 
φτάνουμε στο μοναδικό Μεσογειακό φιόρδ, στον κόλπο του 
Κότορ. Στο Κότορ θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη, κτισμένη 
στους πρόποδες απότομων λόφων, περιτριγυρισμένη από τείχη 
4,5 χιλιομέτρων τα οποία χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα, με 
πολλές εκκλησίες και παλιά αριστοκρατικά σπίτια. Καταλήγου-
με το βράδυ στο Τρέμπινιε. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο,  στην  
ευρύτερη  περιοχή, δείπνο, διαν/ση.

3η μέρα: ΝΤόyΜπΡόΒΝΙκ – ξΕΝΑγΗΣΗ πόΛΗΣ  
– ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για τη μεσαιωνική πόλη του Ντουμπρό-
βνικ η οποία χτυπήθηκε ανηλεώς από Σέρβους και Μαυροβού-
νιους το 1991, σήμερα όμως δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το σύ-
μπλεγμα 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. Κυρι-
ολεκτικά πετάς πάνω από την παλαιά πόλη, πανύψηλα πέτρινα 
κτίρια με παράθυρα-πολεμίστρες και μικροσκοπικές «κρεμα-
στές» αυλές,  εκκλησιές, παλάτια, κρήνες. Στη μέση βρίσκεται 
μια πλακόστρωτη πλατεία που οδηγεί από το φραγκισκανικό 
μοναστήρι στη δυτική πλευρά, στον πύργο του ρολογιού στην 
άλλη άκρη, όπου βρίσκονται το παλάτι του κυβερνήτη (1441) και 
η εκκλησία του προστάτη της πόλης, Αγίου Vlaho. Επισκεφτείτε 
το φαρμακείο που λειτουργεί συνεχώς από το 1391! Η πλατεία 
είναι μονίμως γεμάτη τουρίστες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο, διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΝΤόΥΜπΡόΒΝΙκ – ΣπΛΙt – ΤΡόγκΙΡ – 
ΣΙΜπΕΝΙκ (290ΧΛΜ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Σπλιτ, την μεγαλύτερη πόλη 
της Δαλματίας, κατά μήκος των «δαντελωτών» Δαλματικών 
ακτών. Περιήγηση της μεσαιωνικής πόλης όπου θα επισκε-
φθούμε το ανάκτορο του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Στην συ-
νέχεια θα επισκεφτούμε την γειτονική νησίδα-πόλη του μεσαιω-
νικού Τρογκίρ, που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό Τρογκίρ ενώνεται με 

την ξηρά με μια ωραία γέφυρα, θεωρείται πνευματικό κέντρο 
της Δαλματίας και ένας δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός 
με άριστη τουριστική υποδομή. Συνεχίζουμε για το Σίμπενικ ή 
Μπίογκραντ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περι-
οχή. Δείπνο, διαν/ση.

5η μέρα: ΛΙΜΝΕΣ πΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΖΑΝΤΑΡ – ΡΙΕκΑ 
– όπΑΤΙΑ – πόΣΤόΙΝΑ (350ΧΛΜ)
Πρωινό και  αναχώρηση για την περιοχή των λιμνών ΠΛΙΤΒΙ-
ΤΣΕ.  Ένα τεράστιο εθνικό πάρκο με μία σειρά λιμνών που συν-
δέονται με μικρούς ή μεγαλύτερους καταρράκτες, είναι ένα  
θέαμα μοναδικό, μαγικές εικόνες που θα «πάρουμε μαζί μας». 
Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που 
αφήνουν άναυδο τον επισκέπτη. Ένα συγκρότημα 16 λιμνών 
άλλη ψηλότερη άλλη χαμηλότερη που με μια σειρά καταρρα-
κτών τα νερά πέφτουν από την μία λίμνη στην άλλη. Ελεύθε-
ρος χρόνος στην διάθεση σας και αναχώρηση για την Ποστόινα 
μέσω Ζαντάρ, Ριέκας και Οπατίας. Θα περάσουμε από το σημα-
ντικότερο λιμάνι της Κροατίας την Ριέκα με τον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Βίτου, την εκκλησία των Καπουτσίνων και το κάστρο 
Τρσάτ. Στάση στην μεγαλύτερη λουτρόπολη της Κροατίας την 
Οπάτια. Άφιξη στην Ποστόινα. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της 
περιοχής, δείπνο, διαν/ση.

6η μέρα: πόΣΤόΙΝΑ – ΣπΗΛΑΙΑ –ΛόΥΜπΛΙΑΝΑ 
– ΛΙΜΝΗ ΜπΛΕΝΤ – ΖΑγκΡΕΜπ (190ΧΛΜ)  
Πρωινό και μία ακόμη ξεχωριστή εμπειρία μας περιμένει, στην 
επίσκεψή μας στα μεγαλοπρεπή ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ, που θε-
ωρούνται δεύτερα σε μέγεθος ΣΠΗΛΑΙΑ της Ευρώπης, με 20 
και πλέον χιλιόμετρα διαδρόμων και θαλάμων. Έγιναν ιδιαίτερα 
γνωστά έπειτα από την ανακάλυψη του Τσετς το 1818. Τον επό-
μενο κιόλας χρόνο, τα σπήλαια άνοιξαν για το κοινό. Αλλά μόνο 
όταν προστέθηκε ένα τρενάκι το 1872 και ηλεκτρικό φως το 
1884 μπόρεσαν πολλοί να δουν με τα μάτια τους αυτά τα φυσικά 
θαύματα. Τι είδαν; Το σύστημα σπηλαίων της Πόστοϊνα είναι ξα-
κουστό για τα όμορφα περάσματά του. Τα ζωντανά χρώματα και 
τα παράξενα σχήματα των σταλακτιτών και των σταλαγμιτών 
κάνουν τους διαδρόμους των σπηλαίων να μοιάζουν με κοσμή-
ματα. Μερικοί λαμπυρίζουν σαν να είναι διάστικτοι με διαμάντια, 
ενώ άλλοι εκπέμπουν βαθιές αποχρώσεις ώχρας και του καφέ 
της σκουριάς. Με το ειδικό τραινάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο 
τμήμα του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε το μοναδικό 
φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, από ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΕΣ και 
ΣΤΑΛΑΓΜΙΤΕΣ διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Aκο-
λουθεί εκδρομή στην κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Σλοβε-
νίας. Στην αρχοντική Λουμπλιάνα, θα περπατήσουμε τα πλα-
κόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης και περνώντας από την 
τριπλή γέφυρα Tromostovje, θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, την 
πλατεία Πρέσερν, τη γέφυρα του Δράκου και φυσικά την ανοιχτή 
αγορά του Πλέσνικ. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για τη 
λίμνη Μπλεντ και το Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο, διανυκτέρευση.

Δεν περιλαμβάνονται

Περιλαμβάνονται
• Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις  με πολυτελή  
 πούλμαν όπως αναφέρονται 
• Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* -  4*  με ημιδιατροφή 
• Αρχηγός / συνοδός  
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης
• Δημοτικοί φόροι πόλεων

• Eίσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, στο πάρκο των λιμνών,  
 σπήλαια Ποστόινα, ποτά, φιλοδωρήματα 
 και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

7η μέρα: ΖΑγκΡΕΜπ – πΕΡΙΗγΗΣΗ πόΛΗΣ – 
ΒΕΛΙγΡΑδΙ – κΡόΥΣΕΒΑΤΣ (575ΧΛΜ) 
Πρωινό και περιήγηση στο Ζάγκρεμπ όπου θα  δούμε τη λεω-
φόρο του Κυρίλλου και Μεθοδίου, την πλατεία του Αγίου Μάρ-
κου με το Θυρεό της χώρας και το Δημαρχείο με την Πέτρινη 
Αψίδα. Θα περιηγηθούμε ακόμη στην άνω πόλη όπου βρίσκε-
ται ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός και η Αρχιεπισκοπή και θα 
δούμε το Προεδρικό μέγαρο, τη Βουλή, και άλλα κυβερνητικά 
κτίρια. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη πρωτεύουσα και 
αναχώρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας το 
Βελιγράδι. Τα περισσότερα αξιοθέατα του Βελιγραδίου συγκε-
ντρώνονται στην παλιά πόλη. Το πιο γνωστό και ωραίο σημείο 
της παλιάς πόλης είναι το φρούριο Kalemegdan το οποίο έχει 
μετατραπεί σε ένα μεγάλο φανταστικό πάρκο και περιλαμβάνει 
πολλά αξιοθέατα όπως το στρατιωτικό μουσείο, τον ζωολογικό 
κήπο αλλά και ωραία θέα στην πόλη και στους ποταμούς Δού-
ναβη και Σάββα. Πολύ κοντά στο φρούριο βρίσκεται η πλατεία 
Δημοκρατίας, μια μεγάλη και εντυπωσιακή πλατεία με όμορφα 
κτίρια. Θα δούμε επίσης τον πύργο όπου εκτελέστηκε ο Ρήγας 
Φεραίος, που μοιάζει με τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, 
ο πύργος Νεμπόισα, ο οποίος χτίστηκε το 1460 και το όνομα του 
σημαίνει «ατρόμητος», διότι κατείχε καίρια θέση εκτός του βα-
σικού οχυρωματικού συστήματος της πόλης του Βελιγραδίου. 
Μετά την κατάκτηση της περιοχής από τους Οθωμανούς, ο πύρ-
γος χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή. Κι εκεί βρήκε τον θάνατο ο 
Ρήγας Φεραίος το 1798, ενώ αγωνιζόταν για την οργάνωση του 
απελευθερωτικού αγώνα. Η μετατροπή του πύργου σε μουσείο 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας μμεταξύ της Ελλά-
δας και της Σερβίας και δρομολογήθηκε το 2007. Τακτοποίηση 
σε ξενοδοχείο της ευρύτερης περιοχής, δείπνο, διαν/ση.

8η μέρα: κΡόΥΣΕΒΑΤΣ - ΑΘΗΝΑ (950ΧΛΜ)
Πρωινό και αναχώρηση  για σύνορα και με ενδιάμεσες στάσεις 
για καφέ και φαγητό, άφιξη στην Αθήνα.
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
4 ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως

   

1η μέρα: Αθήνα Βουδαπέστη -ξενάγηση Βού-
δας & πέστης – Εσωτερική ξενάγηση στο κοι-
νοβούλιο – «προαιρετική βραδινή κρουαζιέρα 
στο δούναβη» 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος και πτήση για 
την όμορφη πόλη της Βουδαπέστης.  Άφιξη στην πρω-
τεύουσα των Μαγυάρων και ξεκινάμε την ξενάγησή  μας 
από την Πέστη, με τη μεγάλη πλατεία των Ηρώων, και το 
εντυπωσιακό άγαλμα του αρχάγγελου Γαβριήλ μια εντυπω-
σιακή κατασκευή, όπου «φιλοξενούνται» τα αγάλματα των 
βασιλιάδων της χώρας. Εν συνεχεία θα επισκεφθείτε τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου, τη μεγαλύτερη εκκλησία 
της Ουγγαρίας. Θα σας εντυπωσιάσει η εσωτερική διακό-
σμηση καθώς και το παρεκκλήσι του ναού, όπου υπάρχει 
διατηρημένο το δεξί χέρι του Αγίου. Έπειτα θα κατευθυν-
θείτε  κατά μήκους του Δούναβη όπου θα θαυμάσετε τις 
όμορφες γέφυρες και θα φτάσετε στην πλευρά της Βούδας. 
Θα θαυμάσετε το Κάστρο, τον Πύργο των Ψαράδων και τον 
Ιστορικό Ναό του Αγ. Ματτία, που δεσπόζει στο Βόρειο τμή-
μα της συνοικίας του Κάστρου. Επόμενος σταθμός ο Λόφος 
του Γκέλλερτ και η Ακρόπολη ‹‹Citadella›› με το άγαλμα της 
Ελευθερίας και την συγκλονιστική θέα της Βούδας & της 
Πέστης. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στο  Κοινοβούλιο 
όπου θα πραγματοποιήσουμε εσωτερική ξενάγηση, για να 
γνωρίσουμε μαζί με τον ελληνόφωνο ξεναγό μας τον πλού-
σιο εσωτερικό του διάκοσμο, την Αγία Κορώνα, το Σκήπτρο 
της Ουγγαρίας, το Σπαθί του Αγίου Στεφάνου και το Χρυσό 
Μήλο της Εξουσίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο μας. Υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή σας, να κά-
νετε τη βόλτα σας στην περίφημη Vaci Utca, να δοκιμάσετε 
τοπικά γλυκίσματα και να χαλαρώσετε πίνοντας τον καφέ 
σας στο Καφέ Gerbaeud.  Για το βράδυ σας προτείνουμε 
κρουαζιέρα στο Δούναβη.

2η μέρα: ξενάγηση στην κρατική Όπερα 
Βουδαπέστης – παρακολούθηση μίνι κονσέρτου 
– Νησι της Μαργαρίτας
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και πρωινό ελεύθερο. Το από-
γευμα ξεκινάμε την 2η ξενάγηση στην πόλη. Πρώτος σταθ-
μός η Κρατική Όπερα της Βουδαπέστης. Λειτουργεί από 
το 1884. Χτίστηκε με σκοπό να ανταγωνιστεί τις όπερες 
του Παρισιού, της Βιέννης και της Δρέσδης. Ήταν το έργο 
ζωής του μεγάλου Ούγγρου αρχιτέκτονα Μίκλος Ιμπλ. Το 
εσωτερικό είναι διακοσμημένο με έργα Ούγγρων καλλι-
τεχνών, όπως ο Στρομπλ και Λοτζ. Από την εποχή εκείνη 
μέχρι σήμερα η Όπερα έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους 
διασημότερους συνθέτες, όπως οι Έρκελ, Γκούσταβ Μάλερ 
και Ότο Κλέμπερερ. Η κεντρική αίθουσα της Όπερας είναι 
στολισμένη με ένα μπρούντζινο πολυέλαιο βάρους 3,050 
κιλών, ο οποίος φωτίζει μια θαυμάσια νωπογραφία του Λοτζ 
με τους θεούς του Ολύμπου. Επίσης το Βασιλικό Θεωρείο 
είναι διακοσμημένο με γλυπτά που συμβολίζουν τις τέσσε-
ρις φωνές της όπερας: άλτο, σοπράνο, μπάσο, τενόρο. Μετά 
την ξενάγηση θα απολαύσετε ένα μίνι κονσέρτο. Επόμενος 
σταθμός τα «σιδερένια παπούτσια του Δούναβη». Ένα από 
τα πιο συγκινητικά μνημεία της πόλης. Δίπλα στη Γέφυρα 
των Αλυσίδων στον Δούναβη είναι το Μνημείο για τους 

550.000 Ούγγρους Εβραίους που έχασαν τη ζωή τους το 
1944 – 45. Χιλιάδες από αυτούς πυροβολήθηκαν δίπλα στην 
όχθη από συμπατριώτες τους, συνεργάτες των Ναζί. Πριν 
τους εκτελέσουν, τους ανάγκαζαν να βγάλουν το πιο πολύ-
τιμο πράγμα που είχαν επάνω τους: τα παπούτσια τους.  Το 
μνημείο είναι μια διαδρομή με 40 μπρούντζινα αδειανά ζεύ-
γη υποδημάτων, πάνω στις πλάκες του πεζοδρομίου, σαν 
τα τελευταία βήματα μιας χορογραφίας που οδηγούσε στην 
εξόντωση. Τελευταίος μας σταθμός το Νησί της Μαργα-
ρίτας. Ένας μοναδικός χώρος πράσινου & αναψυχής. Θα 
δείτε τον περίτεχνο ιαπωνικό κήπο με βράχια, μονοπάτια, 
γεφυράκια, μια μικρή λίμνη με τροπικά υδρόφυτα. Από έναν 
τεχνητό βράχο πέφτει νερό της πηγής με θερμοκρασία 43 
βαθμών κελσίου. Λίγο πιο νότια βρίσκεται η εκκλησία των 
Πρεμονστρατεριανών μοναχών με την αρχαιότερη καμπάνα 
της χώρας. Πιο κάτω βρίσκονται τα ερείπια από την μονή 
των Δομινικανών με σκοπό την ανατροφή της κόρης του 
βασιλιά, Μαργαρίτα, από την οποία και πήρε το όνομα το 
νησί. Μετά την περιήγηση στο νησί θα απολαύσετε ένα μο-
ναδικό θέαμα με το χορό των νερών των σιντριβανιών, υπό 
τους ήχους της κλασσικής μουσικής. 

3η μέρα: Βουδαπέστη – παραδουνάβια Χωριά 
– Αθήνα 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή στην Κα-
μπή του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χωριό των καλλιτε-
χνών, ο Αγ. Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα 
τουριστικά καταστήματα. Συνεχίζουμε για το Βίσσεγκραντ, 
το πιο ιστορικό αξιοθέατο της μαγευτικής Καμπής του Δού-
ναβη. Από το άλλοτε λαμπρό και φημισμένο βασιλικό ανά-
κτορο, σώζονται μόνο λίγα ερείπια, όμως αναστηλώθηκε 
η επίσημη αυλή υποδοχής αναγεννησιακού ρυθμού, βάσει 
των αρχικών σχεδίων. Στη συνεχεία υπάρχει η δυνατότη-
τα για γεύμα (προαιρετικό) με μουσική στο αναγεννησιακό 
εστιατόριο Renaissance. Ακολουθεί η επίσκεψη στην πρώ-
τη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχί-
σουμε τη γέφυρα που ενώνει τις δύο χώρες του Δούναβη, 
την Ουγγαρία με την Σλοβακία, για να περάσουμε στην πόλη 
Στούροβο της Σλοβακίας από όπου θα απολαύσουμε τη θέα 
του διάσημου ποταμού και του επιβλητικού ναού του Αγίου 
Στεφάνου. Επιστροφή στη Βουδαπέστη. 

4η μέρα: περιπατητική ξενάγηση Εβραϊκή 
συνοικία – Σκεπαστή Αγορά – κεντρικό  
πεζόδρομο Vaci utca – πτήση για την Αθήνα 
Η σημερινή ξενάγηση αρχίζει από την πανέμορφη κλειστή 
αγορά. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε το 
περίφημο ουγγαρέζικο σαλάμι, τα τοπικά ποτά Ούνικουμ και 
Παλίνκα, καθώς και τα ονομαστά τους κρασιά. Επόμενος 
σταθμός η εβραϊκή συνοικία, που κάποτε αποτελούσε ένα 
από τα μεγαλύτερα γκέτο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Εδώ κυριαρχεί η συναγωγή του Dohany, ο μεγαλύτερος 
τόπος λατρείας των Εβραίων στην Ευρώπη και ο δεύτερος 
μεγαλύτερος σε όλο τον κόσμο. Η συναγωγή πλαισιώνεται 
από το Μνημείο των Ηρώων, το εβραϊκό μουσείο αλλά 
και τις επιγραφές στη μνήμη του Κόκκινου Στρατού που 
απελευθέρωσε τη Βουδαπέστη.  Θα καταλήξουμε στον 
κεντρικό πεζόδρομο Vaci utca όπου θα έχετε ελεύθερο 

Δεν περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της   
 AEGEAN AIRLINES
• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 
 HUNGARIA CITY CENTER 4 * με μπουφέ πρωινό  
 (ανακαινισμένα δωμάτια)
• EUROSTARS CENTER  4 SUP* (Κεντρικότατο) με  
 μπουφέ πρωινό
• IBEROGRAND GRAND 5* (Luxury) με μπουφέ πρωινό
• Ξενάγηση Βούδας & Πέστης  με ελληνόφωνο ξεναγό
• Ξενάγηση στην Εβραϊκή συνοικία & την Κρατική  
 Όπερα με ελληνόφωνο ξεναγό
• Ξενάγηση στο Κοινοβούλιο (εσωτερικά)  
 με ελληνόφωνο ξεναγό
• Η είσοδος στο Κοινοβούλιο 
• Μίνι κονσέρτο στην Κρατική Όπερα
• Εκδρομή στο Νησί της Μαργαρίτας 
• Εκδρομή στα Παραδουνάβια Χωριά  
 με ελληνόφωνο ξεναγό
• Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για όλες τις  
 μετακινήσεις
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο / ξενοδοχεία
• Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια  
 της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Ενημερωτικά έντυπα 

• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
• Είσοδοι μουσείων ή εσωτερικών χώρων  
 επισκέψεων
• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Περιλαμβάνονται

χρόνο για shopping με πάρα πολλές επιλογές. Το 
απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την 
πτήση μας για την Αθήνα.
Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημειώσεις:
• αΠαΡαιΤΗΤα νέα ΔιαΒαΤΗΡια ή ΤαΥΤΟΤΗΤα μέ    
   ΛαΤινιΚΟΥΣ ΧαΡαΚΤΗΡέΣ



20

ΠΟΛΩΝΙΑ 
ΒΟΥΔΑΠΕςΤΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ -  ΑΛΑΤωΡΥΧΕΙΑ - ΒΙΕΛΙΤςΚΑ - ΑΟΥςΒΙΤς - ΒΑΡςΟΒΙΑ - ΜΠΡΑΤΙςΛΑΒΑ - 
ΒΕΛΙγΡΑΔΙ - ςΚΟΠΙΑ

11 ΗΜΕΡΕς ΟΔΙΚως

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΝΙΣ
Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα για Νις. Τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο και γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΝΙΣ – ΒόΥδΑπΕΣΤΗ 
Αναχωρούμε για τη «βασίλισσα του Δούναβη», τη Βου-
δαπέστη. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη βόλ-
τα. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΒόΥδΑπΕΣΤΗ – κΡΑκόΒΙΑ
Πρόγευμα και σύντομη πανοραμική ξενάγηση. Θα επι-
σκεφθούμε τη μεγάλη Πλατεία των Ηρώων, τη λεωφό-
ρο Αντράσι, την Όπερα και το Κοινοβούλιο. Θα κινηθού-
με κατά μήκος του Δούναβη, όπου θα θαυμάσουμε τις 
όμορφες γέφυρες και το Νησί της Μαργαρίτας. Έπειτα, 
θα περάσουμε στην πλευρά της Βούδας για να επισκε-
φθούμε τον Πύργο των Ψαράδων και τον Λόφο του 
Γκέλερτ. Αναχωρούμε για την Κρακοβία. Άφιξη το βράδυ 
στην Κρακοβία, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

4η μέρα: κΡΑκόΒΙΑ – ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ 
ΒΙΕΛΙΤΣκΑ 
Ξεκινάμε ξενάγηση στην Κρακοβία. Θα δούμε το εντυ-
πωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Κα-
θεδρικό Ναό, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν κ.ά. Το 
μεσημέρι θα επισκεφθούμε τα μοναδικά στο είδος τους 
αλατωρυχεία στην περιοχή Βιελίτσκα. Οι υπόγειες στοές 
με τις σκαλιστές εκκλησίες πάνω στο αλάτι, μικρές φω-
σφορίζουσες λίμνες και τα ξύλινα υποστυλώματα των 
στοών είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της 
παλιάς εποχής. Επιστροφή στην Κρακοβία και απόγευμα 
ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: κΡΑκόΒΙΑ – ΑόΥΣΒΙΤΣ – ΒΡόΤΣΛΑΒ
Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην Κρακοβία, 
αφήνουμε σήμερα την Νότια Πολωνία και κατευθυνόμα-
στε στο μουσειακό χώρο Άουσβιτς / Μπιρκενάου, από τα 
μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, όπου 
βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά την 
διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχιζοντας 
κατευθυνόμαστε στη δυτική πλευρά της χώρας, στη πε-
ριοχή της Σιλεσίας και στη πρωτεύουσα της το Βρόσλαβ. 
Αφιξη στο ξενοδοχείο μας στο Βρόσλαβ και βραδινός 
περίπατος στο κέντρο της πόλης με την πανέμορφη 
πλατεία. 

6η μέρα: ΒΡόΤΣΛΑΒ – ΒΑΡΣόΒΙΑ 

Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Όντερ στη δυτική 
Πολωνία το Βρότσλαβ είναι μια πόλη βγαλμένη από τα 
παραμύθια. Τα μεγάλα πάρκα, τα γοτθικά πολύχρωμα 
κτίρια και τα κομψά αρχοντικά υπόσχονται ένα μαγευ-
τικό ταξίδι, στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας 
και πρωτεύουσα της διοικητικής περιφέρειας της Κάτω 
Σιλεσίας. Το 2016 ορίστηκε πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης ενώ φέτος θα υποδεχθεί τη Διεθνή Ένωση 
Παγκόσμιων Αθλημάτων (IWGA). Θα περιπλανηθούμε 
στη κεντρική πλατεία Rynek, τη δεύτερη μεγαλύτερη 
της χώρας και να πάρει μια πρώτη γεύση της γραφικής 
πόλης. Θα δούμε  το παλιό δημαρχείο και την εκκλησία 
της Αγίας Βασιλικής από όπου έχουμε τη δυνατότητα να 
θαυμάσουμε τη θέα από το παρατηρητήριο του πύργου 
της. Το νησί του καθεδρικού ή Ostrów Tumski είναι το 
παλαιότερο τμήμα της πόλης και ο καθεδρικός του χρο-
νολογείται από τα μέσα του 10ου αιώνα. 
Αμέσως μετά αναχωρούμε για τη Βαρσοβία όπου φθά-
νουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΒΑΡΣόΒΙΑ 
Η ιστορική πόλη της Βαρσοβίας περιβάλλεται από παλιές 
οχυρώσεις, βρίσκεται στον κατάλογο της πανανθρώπι-
νης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί 
τον σημαντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρητές 
μνημείων ανά τον κόσμο. Στην πρωινή ξενάγηση θα 
δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία της Αγοράς, 
το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχι-
τεκτονικής, που τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα 
της Βουλής Seim, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου 
Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από τη 
ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού 
και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, το Με-
γάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπα-
λέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα 
ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, 
και το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα 
Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το άγαλμα του Φρε-
ντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου 
Λαζιένσκι. Το απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση σας.

8η μέρα: ΒΑΡΣόΒΙΑ – ΜπΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Αφήνουμε την Πολωνία για τη γειτονική Σλοβακία. Θα 
δούμε τον Καθεδρικό του Αγίου Μαρτίνου, το κάστρο της 
Μπρατισλάβας, την παλιά πόλη, το κάστρο του Devin, το 
Εθνικό Μουσείο και το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και δια-
νυκτέρευση. 

Δεν περιλαμβάνονται

•  Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα  
 με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
• 10 διανυκτερεύσεις (1 νύχτα Νις, 1 Βουδαπέστη, 2  
 Κρακοβία, 1 Βρότσλαβ, 2 Βαρσοβία, 1 Μπρατισλάβα, 
 1 Βελιγράδι & 1 Σκόπια σε ξενοδοχεία 3* ή 4*)
• Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό και βραδινό)
• Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας
• Τοπικός ξεναγός στο Βελιγράδι, στη Βουδαπέστη, στη  
 Κρακοβία και στη Βαρσοβία
• Κόστος εισιτηρίων, τοπικών ξεναγών στο Άουσβιτς και  
 στα αλατωρυχεία
• Ασφάλεια αστικής & ταξιδιωτικής ευθύνης μέχρι  
 75 ετών.

• Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
• Δημοτικοί φόροι πόλεων πληρωτέοι επιτόπου  
 στο ξενοδοχείο
• Check point
• Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα
• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα

Περιλαμβάνονται

9η μέρα: ΜπΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΒΕΛΙγΡΑδΙ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το «must» των 
Βαλκανίων, το πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο 
Kalemegdan να δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των 
ποταμών Δούναβη και Σάβα - μία από τις πιο φωτογρα-
φημένες πόλεις στον κόσμο. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο μας νωρίς το βραδάκι και χρόνος ελεύθερος για 
περίπατο στην πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.

10η μέρα: bΕΛΙγΡΑδΙ (ξΕΝΑγΗΣΗ) – ΣκόπΙΑ
Σύντομη ξενάγηση στην παλιά πόλη. Ο πεζόδρομος 
Κνεζ Μιχαήλοβα, η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά 
Ανάκτορα, ο ναός του Αγίου Σάββα είναι μερικά απ’ 
αυτά που θα δούμε. Αναχώρηση για τα Σκόπια. Μετά 
την περιήγησή μας στην πόλη, τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

11η μέρα: ΣκόπΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την Αθήνα, με ενδιάμε-
σες στάσεις.
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ΙΤΑΛΙKO ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛωΡΕΝΤΙΑ - ςΙΕΝΑ - ΡωΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΗ

7 ΗΜΕΡΕς OΔΙΚως

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – πΑΤΡΑ – ΕΝ πΛΩ 
Συγκέντρωση, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για 
Πάτρα με στάσεις καθοδόν για καφέ. Άφιξη στην Πάτρα, επι-
βίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους 
για Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η μέρα: ΑΝκόΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ (380χλμ)
Άφιξη στην Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για την Βενετία. 
Θα διασχίσουμε την περιοχή με τις ομορφότερες παραλίες 
της Ιταλίας, θα περάσουμε περιφερειακά της Μπολόνιας και 
αφού αφήσουμε πίσω μας την κοιλάδα του Πάδου και την 
Πάδοβα θα φτάσουμε στην Βενετία. Τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο, υπόλοιπο  μέρας ελεύθερο.  Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (270χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για Βενετία. Μεταφορά στο λιμάνι 
από όπου ξεκινάνε τα ιδιωτικά καραβάκια   τα οποία θα μας 
μεταφέρουν στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία 
του Αγίου Μάρκου. Θα θαυμάσουμε την εκκλησία και την 
πλατεία του Αγίου Μάρκου, το παλάτι των Δόγηδων, τη 
γέφυρα των στεναγμών, τον πύργο των καμπάνων και του 
Ωρολογίου. Σας προτείνουμε στον ελεύθερο χρόνο σας να 
δοκιμάσετε μια ρομαντική βόλτα με γόνδολα στα κανάλια 
της μοναδικής Βενετίας. Αναχώρηση για Φλωρεντία. Τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΣΙΕΝΑ – ΡΩΜΗ 
(275χλμ)
Πρωινό και περιήγηση της Φλωρεντίας. Στην πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας στο ιστορικό κέντρο της Φλωρε-
ντίας, θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, τον τρίτο μεγα-
λύτερο Χριστιανικό ναό, τον τρούλο του Μπρουνελέσκι, το 
Καμπαναριό του Τζιόττο, το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη, 
το Παλάτσιο Βέκκιο, την πλατεία Σινορίας και την Πόντε 
Βέκκιο, την παλαιότερη και πιο διάσημη γέφυρα του ποτα-
μού Άρνου που διασχίζει την Φλωρεντία. Στη συνέχεια θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο. Αναχώρηση για την Σιένα. Η Σιένα 
είναι η ωραιότερη μεσαιωνική πόλη της Ιταλίας. Στην καρδιά 
της βρίσκεται το Κάμπο, η πιο εντυπωσιακή ιταλική πλατεία. 
Εκεί αναβιώνει κάθε χρόνο το Πάλιο, το έθιμο των περίφη-
μων ιπποδρομιών της Σιένα. Το κτίριο που δεσπόζει στην 
πλατεία είναι το μεγαλειώδες Παλάτσο Πούμπλικο, ενώ 
πολύ κοντά βρίσκεται η Ντουόμο ένας από τους ομορφό-
τερους γοτθικούς καθεδρικούς της Ιταλίας και το μουσείο 

με τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς του ναού. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την πόλη της Ρώμης. Τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο, διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΡΩΜΗ – πΕΡΙΗγΗΣΗ πόΛΗΣ
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη με την πληθώρα των αρ-
χοντικών και μνημείων. Θα δούμε το Κολοσσαίο, την αψίδα 
του θριάμβου, τα φόρουμ του Αυγούστου, του Καίσαρα και 
του Ιουστινιανού, την πιάτσα Βενέτσια, τον λόφο του Καπι-
τωλίου με τον Ανδριάντα του Μάρκου Αυρηλίου, το μέγαρο 
του Μουσολίνι και την βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βα-
τικανό. Απόγευμα  ελεύθερο. Όσοι το επιθυμείτε μπορείτε 
ατομικά να επισκεφτείτε τα Μουσεία του Βατικανού όπου 
βρίσκονται μεταξύ άλλων οι αίθουσες των γλυπτών, των 
χαλιών, των παπύρων, των αυτοκρατόρων και η διάσημη 
Καπέλα Σιξτίνα με τις τοιχογραφίες του Ραφαήλ και του Μι-
χαήλ Άγγελου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΡΩΜΗ – πόΜπΗΙΑ – ΝΑπόΛΗ -  
πΡΙΝΤΕΖΙ  Η ΜπΑΡΙ (500χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Πο-
μπηίας. Η περιήγηση στην Νεκρή Πόλη που έμεινε άθικτη 
κάτω από την λάβα του Βεζούβιου που εξερράγη το 79μ.Χ. 
πραγματικά θα σας συναρπάσει. Θα δούμε το περιμετρικό 
τείχος, το Φόρουμ, το ναό του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, 
την πόλη του Νέρωνα κ.α. Συνεχίζουμε με σύντομο πέρα-
σμα από την πόλη της Νάπολης όπου βρίσκεται το καστέλο 
Νουόβο, το θέατρο Σαν Κάρλο, και τα βασιλικά ανάκτορα. 
Άμεση αναχώρηση για το Μπάρι ή το Πρίντεζι. Επιβίβαση 
στο πλοίο και αναχώρηση για Πάτρα. 

7η μέρα: πΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ (220χλμ)
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για τον τελικό 
προορισμό μας την Αθήνα με τις βαλίτσες γεμάτες με τις κα-
λύτερες αναμνήσεις από το ταξίδι σας.  

Σημειώσεις: αΠαΡαιΤΗΤα νέα ΔιαΒαΤΗΡια ή ΤαΥΤΟ-
ΤΗΤα μέ ΛαΤινιΚΟΥΣ ΧαΡαΚΤΗΡέΣ 
έπιβάρυνση υψηλής περιόδου  02.07-10.09.2018 
+ €80 κατά άτομο

Δεν περιλαμβάνονται

• Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις  με   
 πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται
• Τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες ( ΑΒ4 ) στο   
 πλοίο με ντουζ, τουαλέτα και Α/C 
• 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία  3* ή 4*  με   
 ημιδιατροφή 
• Έμπειρος συνοδός για το σύνολο της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
• Κόστος βαπορέτου στην Βενετία 
• 1 νυχτερινή περιήγηση Ρώμης (by night)  
• Δημοτικοί φόροι πόλεων, λιμενικά τέλη,  
 check point 

• Είσοδοι σε μουσεία,  αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα  
 και ότι  αναφέρεται ως προαιρετικό
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ΜΠΑΛΙ – ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ    
11, 12  ΗΜΕΡΕς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚως          

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ –ΜπΑΛΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, και ανα-
χώρηση για Μπαλί μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Διανυκτέρευση 
στο αεροσκάφος..

2η μέρα: ΜπΑΛΙ  
Άφιξη στο νησί των Θεών, μεταφορά και τακτοποίηση σε επι-
λεγμένο ξενοδοχείο σε κάποια από τις όμορφες παραλίες του 
νησιού.

3η μέρα: ΜπΑΛΙ – όΛόΗΜΕΡΗ ΕκδΡόΜΗ ΣΤό 
κΙΝΤΑΜΑΝΙ 
Πρωινό και αναχώρηση για το ηφαίστειο Κινταμάνι. Κατά τη 
διάρκεια της διαδρομής θα περάσουμε από τα χωριά Μας και 
Τσελούκ . Φτάνουμε στο Πενελοκάν, όπου θα απολαύσουμε τη 
μαγευτική θέα του ηφαιστείου Κινταμάνι με το είδωλό του να 
καθρεφτίζεται στην λίμνη που βρίσκεται στους πρόποδες του. 
Ακολουθεί παρακολούθηση χορών Μπαρόνγκ (προαιρετικό). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα.

4η  -  6η μέρα: ΜπΑΛΙ
Ημέρες ελεύθερες για μπάνιο και ξεκούραση. Μπορείτε επίσης 
να εξερευνήσετε ακόμη περισσότερο το Μπαλί, ένα τόπο με 
βαθιές παραδόσεις και πολιτισμό, ένα μείγμα εξωτικών τοπίων, 
σπάνιων σ’ όλο τον κόσμο. Εναλλακτικά προτείνουμε να ακο-
λουθήσετε προαιρετικά ocean rafting γύρω από τους βράχους 
και τις σπηλιές του «Nusa Penida» ή μια κρουαζιέρα στα νησάκια 
«Lembongan», ενώ για εκείνους που προτιμούν την ξηρά, ένα 
σαφάρι με πολυτελή land cruise 4×4 είναι η ιδανική ευκαιρία για 
να ανακαλύψουν απομονωμένα μονοπάτια και περιοχές απρό-
σιτες για τους πολλούς.

7η μέρα: ΜπΑΛΙ – ΕπΙΣκΕΨΗ ΣΤό δΑΣόΣ ΤΩΝ 
ΜΑιΜόΥδΩΝ, ΣΤό ΝΑό ΤΑΝΑ ΛόΤ κΑΙ ΣΤό 
ΜΕΝγκΙ (πΡόΑΙΡΕΤΙκΗ)
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα. Προαιρετικά (έξοδα ατομικά) ανα-
χώρηση για το Ταμάν Αγιούν και τον ναό του Μενγκί, που χτίστη-
κε τον 17ο αιώνα για τη λατρεία του θεού και τη μνήμη της ψυχής 
και αξιοπρέπειας του βασιλιά. Θα συνεχίσουμε προς Αλας Κεντα-
τόν, το ιερό δάσος των πιθήκων όπως το αποκαλούν, όπου απο-
τελεί ένα φυσικό βιότοπο για χιλιάδες πιθήκους και νυχτερίδες 
φρούτων. Εκεί θα θαυμάσουμὲ με τον αρχαίο ναό που βρίσκεται 
μέσα στη καρδιά της ζούγκλας και αμέσως μετά αναχωρούμε για 
το ναό Τάνα Λοτ. που φωλιάζει στη κορυφή ενός βράχου περι-
τριγυρισμένο από θάλασσα και χτίστηκε τον 16ο αιώνα από έναν 
Ινδουιστή Ιερέα. Στο Τάνα Λοτ θα βιώσουμε ένα από τα ομορφό-
τερα ηλιοβασιλέματα στο κόσμο, με τον ήλιο να βυθίζεται στον 
απέραντο ωκεανό και το ναό να λούζεται από τα μαγικά χρώματα 
του λυκόφωτος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

8η μέρα: ΜπΑΛΙ – ΣΙγκΑπόΥΡΗ  
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση μας για 
τη Σιγκαπούρη. Άφιξη στη ” πόλη του λιονταριού “, μεταφορά και 
τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο.

9η μέρα: ΣΙγκΑπόΥΡΗ – ξΕΝΑγΗΣΗ πόΛΗΣ
Πρόγευμα και αρχίζει η γνωριμία μας με την πόλη. Θα επισκε-
φθούμε το Βοτανικό κήπο, τη Λεωφόρο των Ορχιδέων, το 
Κυβερνητικό Κτίριο, τον Καθεδρικό Ναό του Άγίου Ανδρέα, το 
άγαλμα του Raffles. Επίσης, θα περπατήσουμε στους δρόμους 
τις Κινέζικης Συνοικίας και θα επισκεφθούμε τον παλιό Ινδικό 
Ναό. Απόγευμα ελεύθερο . Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το 
Boat Quay και το Clark Quay για φαγητό ή για καφέ.

10η - 11η μέρα: ΣΙγκΑπόΥΡΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες σας αγορές. 
Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής 
με ενδιάμεσο σταθμό. Διανυκτέρευση στο αεροσκάφος. Άφιξη 
στην Αθήνα την 11η ημέρα.

Δεν περιλαμβάνονται

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με  
 την SCOOT Airlines
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*s στη Σιγκαπούρη 2 (10ήμερο)  
 ή 3 (11ήμερο) διανυκτερεύσεις
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5*στο Μπαλί  
 6 διανυκτερεύσεις
• Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά
• 1 Εκδρομή στο Μπαλί & 1 στην Σιγκαπούρη /  
 περιηγήσεις όπως αναφέρονται παραπάνω
• Μεταφορές από / προς τα αεροδρόμια εξωτερικού
• Τοπικοί έμπειροι αγγλόφωνο ξεναγό
• Έμπειρος Ελληνόφωνος Αρχηγός του γραφείου μας  
 (όταν το group είναι πάνω από 15 άτομα)
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• 1 αποσκευή / κάθε επιβάτης έως 23κ &  
 1 χειραποσκευή έως 10κ.

• Φόροι Αεροδρομίων και καυσίμων
• Φόροι αεροδρομίου εξωτερικού πληρωτέοι στο Μπαλί
• Προαιρετικές εκδρομές όπως αναφέρονται  
 στο πρόγραμμα
• Προσωπικά έξοδα, γεύματα, αχθοφορικά
• Ότι ρητά δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα
• Προαιρετική ασφάλιση για εξωτικά ταξίδια
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
…ΜΕ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ !

κΕΝΤΡΙκΗ ΕΥΡΩπΗ

•  ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
 7 ημ. αερ. 25/7 & 15/8 από 665€
•  ΜΕΛΑΣ ΔΡΥΜΟΣ - ΑΛΣΑΤΙΑ - ΡΗΝΑΝΙΑ
 6 ημ. αερ. 19,25/7 & 7,15/8 από 645€
• ΜΟΝΑΧΟ - ΒΑΥΑΡΙΑ
 5 ημ. αερ. 25/7 & 1,8,15/8 από 495€
•  ΒΙΕΝΝΗ Κ ΔΑΣΗ ΒΙΕΝΝΗΣ
 5 ημ. αερ. 12,19,26/7 & 2,9,16/8 από 495€
• ΑΜΒΟΥΡΓΟ
 5 ημ. αερ. 4, 25/8 από 565€
•  ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 
 5 ημ. αερ. ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ από 585€
•  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ
 8 ημ. αερ. 1,15,22,29/7 & 5,12,19/8 από 795€
•  ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ
 5 ημ. αερ. 1,8,15,22/8 από 589€
•  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ
 5ημ. αερ. 4,11,18,25/8 από 499€
•  ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ & ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ 
 5ημ. αερ. 2,9,16,23/8 από 569€
•  ΒΑΥΑΡΙΑ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
 5ημ. αερ. 8,15,22/8 από 595€

ΒΑΛΤΙκΗ - ΣκΑΝδΙΝΑΒΙΑ - κΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
•  ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ
 7 ημ. αερ. από 645€
•  BENELUX
 7 ημ. αερ από 715€
•  ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΨΑΡΟΧΩΡΙΑ
 5 ημ. αερ. από 545€
•  ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ - ΒΑΛΤΙΚΗ
 11 ημ. αερ. από 1438€

ΙΣπΑΝΙΑ - πόΡΤόγΑΛΙΑ
•  ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ
 10 ημ. αερ. 21/7 & 15/8 από 995€

•  ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ
 5 ημ. αερ. 13,20,27/7 & 3,10,17/8 από 555€
•  ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
 5 ημ. αερ από 555€
•  ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ
 8 ημ. αερ. από 785€
•  ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
 10 ημ. αερ. 18,27/7 & 7,16/8 από 995€
•  ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 10 ημ. αερ. 18/7 & 8/8 από 975€
• ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
 5 ημ. αερ. από 665€

ΒΑΛκΑΝΙΑ - ΑΝΑΤόΛΙκΗ ΕΥΡΩπΗ

•  ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
 7 ημ. αερ. από 595€
•  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
 5 ημ. αερ. από 375€
•  ΣΛΟΒΕΝΙΑ - ΙΣΤΡΙΑ
 5 ημ. αερ. από 595€

ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙό - ΙΡΛΑΝδΙΑ - γΑΛΛΙΑ

•  ΜΙΚΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΚΩΤΙΑΣ
 5 ημ. αερ. από 845€
•  ΣΚΩΤΙΑ - ΧΑΙΛΑΝΤΣ
 8 ημ. αερ. από 1145€
•  ΓΥΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
 9 ημ. αερ. από 1295€
•  Disneyland - ΠΑΡΙΣΙ
 5 ημ. αερ. από 630€

•  ΜΑΛΤΑ
 5ημ.αερ. από 499€
•  ΑΙΓΥΠΤΟΣ
 5 ημ. αερ. από 400€
•  ΜΟΣΧΑ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
 8ημ. αερ. από 855€



Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους 
Γενικούς Όρους Συμμετοχής στις οργανωμένες εκδρομές 
που συμφωνούν με την Κοινοτική Οδηγία 90/314.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ 
ΤΑΞΙΔΙ 
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ΄ εφαρμογή 
της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ. 

1. Διοργανωτής ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Η εταιρεία μας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΙ-
ΦΡΑΓΚΗΣ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «SIGNATURE 
TRAVEL», με έδρα την Αθήνα, οδός Μητροπόλεως 26-28, έχει 
λάβει ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ με αριθμό Μ.Η.Τ.Ε 
0206Ε60000567600 και που στο εξής θα καλείται «τουριστικό 
γραφείο» είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστι-
κών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, είναι διοργανωτής ταξιδιών, 
είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά 
γραφεία, και λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών 
γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό 
την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη 
-εκδρομέα. 

2. ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται 
στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γρα-
φείο μας, κατά τον χρόνο σύνταξης του εντύπου αυτού, για την 
εγκυρότητα και την ακρίβεια τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και 
ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα 
του κάθε ταξιδιού. Τα έντυπα προγράμματα συμπεριλαμβανο-
μένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου ισχύουν για 
την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα 
στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, 
λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών πα-
γκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. 
Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον 
πρόσφορο τρόπο. 

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία ή στα γραφεία 
των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax και τηλέφωνο , με 
την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συ-
γκεκριμένο ταξίδι: 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε 
φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς ή με 
έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο, και 2ον της ανεπιφύλα-
κτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς 
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή θα πρέπει να αναγράφεται στην 
απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, 
με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα 
διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξα-
σφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των 
σχετικών επιβαρύνσεων 7 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρη-
ση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον 
προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στο τουριστικό γραφείο 
να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυ-
ρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται 
στο παρόν. O συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογέ-
νεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους 
τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις 
λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες 
μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο 
που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει 
στη διάθεση τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τού ζητηθεί. 

4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. 
Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στο εκάστοτε ισχύον 
έντυπο του γραφείου μας. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται 
κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος / έντυπο μας 
με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους 
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, φόρους και άλλα έξοδα , την 
ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € Ευρώ, καθώς και 
κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Το τουριστικό γραφείο, αφού 
εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα 
αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κό-
στους αλλάξουν . Η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 
20 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, 
λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσί-
μων κλπ. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό 
{πάνω από 10% της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λό-
γους, ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και 
να τού επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλει. Επίσης, το 
τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική πε-
ρίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέ-
σεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών. Οι 
παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά 
δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, 
μέχρι μια μικρή έκπτωση (γιο ηλικίες 2-12 ετών και μόνο όταν 
πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο /καμπίνα). 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να 
εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει 
στους ταξιδιώτες. Το τουριστικό γραφείο, έχοντας εξαντλήσει 
κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για 
λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων, και 

των συνεργατών τους, και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυ-
ρώσεις , καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων 
μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, 
τρένων κλπ.) λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ 
αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων. 
Το τουριστικό γραφείο δεν μπορεί, επίσης, να προβλέψει ή να 
ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων 
(charters ) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων ή πλοίων λόγω 
της πιθανότητας αυτής μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, 
για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους. Τονίζεται 
ότι το τουριστικό γραφείο δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να 
ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής 
του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε 
ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση η πλημμελή εκτέλεση 
των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήμα-
τα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών 
συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν πε-
ριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών 
συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί 
ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών 
ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, 
πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε 
άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις, το τουριστικό γραφείο δεν φέρει ευθύνη για 
αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, θα 
εξαντλήσει, πάντως, κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί 
και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό 
να στοιχειοθετεί για το γραφείο ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης 
των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να κα-
λυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους 
ίδιους τους ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον 
συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στο γραφείο μας), και στον παρέ-
χοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα 
που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά 
την επιστροφή σας από το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλετε εγγρά-
φως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε 
προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα 
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγηση του. 
Μετά την παρέλευση 7ημέρου, το τουριστικό γραφείο δεν έχει 
υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Μετά την 
αναχώρηση του πελάτη εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη 
εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργα-
νωμένου ταξιδιού αποζημίωση περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι 
διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις 
εν λόγω παροχές. Αποζημίωση που θεμελιώνεται από την μη 
εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου 
ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατ’ άτο-
μο τιμή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή από πλευράς κόστους- 
η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο 
ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι) συμμετεχόντων. Εφ’ όσον ο 
αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το 
δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να 
ενημερώσει τους καταναλωτές που είχαν δηλώσει συμμετοχή 
σε αυτό, και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει 
χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον ταξιδιώτη. Παροχές που 
δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων  των ορ-
γανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε 
δεν προσφέρονται καθόλου από το τουριστικό γραφείο μας είτε 
διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων 
τιμών, εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίηση τους .Το 
γραφείο μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι 
οποίες πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν, συνήθως, και 
άλλα άτομα, η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινω-
νική συμπεριφορά, για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η από-
λυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του τα-
ξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη 
προσέλευση τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες 
παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, 
εκδρομές, γεύματα κλπ.), αν η καθυστέρηση και ασυνέπεια 
του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, 
εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας .Στην περίπτωση 
αυτή, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα 
με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής 
χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Το τουριστικό γραφείο 
θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει 
σ’ αυτό. Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκε-
στε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρηση σας. Αν δεν 
προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί 
τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και 
να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό 
(terminal) αναχωρεί η πτήση σας. Τυχόν απώλεια του μέσου 
μεταφοράς του οργανωμένου ταξιδιού λόγω καθυστέρησης ταυ 
ταξιδιώτη συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, 
στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με την 
υπόλοιπη ομάδα με δικά του έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής 
χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα για την επανασύν-
δεση τους με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν τους ίδιους τους 
ταξιδιώτες, το δε τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να τους συνδράμει οργανωτικά σ’ αυτό. Σε πε-

ρίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του 
απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία 
περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα 
οποιασδήποτε μετακίνησης του εκτός ομάδας βαρύνουν τον 
ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για 
υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέ-
θηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω 
ασθένειάς του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμ-
μετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, 
μπορεί να εκχωρήσει την κράτηση του σε άλλο άτομο, το οποίο 
πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, 
το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδι-
κά για τις θαλάσσιες μεταφορές η προθεσμία είναι 10 εργάσιμες 
ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου 
υπολοίπου του ποσού ή ενδεχόμενων προσθέτων εξόδων από 
την εκχώρηση ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγ-
γυα απέναντι στο γραφείο μας για την καταβολή τους. Ιδιαίτερα 
στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί 
ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά 
μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας 
θέσης εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν. Το τουριστι-
κό γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν 
σταθεί δυνατό. Η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της 
κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο 
παρόν ορούς ακύρωσης. 

7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ / ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την 
κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέ-
ρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών μας, είναι 
σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για 
την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, 
η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια 
των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή 
ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα 
με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το 
επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά 
ή καναπές ή σπαστό ντιβάνι.Τα δωμάτια παραδίδονται από 
το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 13:00-15:00 και είναι στη δι-
άθεση των ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε 
περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή 
να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική 
επιβάρυνση. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστε-
ρημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της 
προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφ’ όσον αυτός 
δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το γραφείο μας, 
το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να 
διαθέσει το δωμάτιο για ολη την περίοδο της κράτησης, εάν τού 
ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων απά την 
πλευρά του ξενοδοχείου, το  γραφείο μας θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και 
με τα ισχύοντα στη χωρα υποδοχής, θα πρέπει εδώ να γνωρί-
ζετε, ότι στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι 
θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού, στις εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν 
καθημερινά. Το κάπνισμα στο πούλμαν απαγορεύεται .Η φρά-
ση «μέσω της πόλης» και «θα δούμε» στις οδικές εκδρομές 
δηλώνουν την ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου και την θέα 
από το πούλμαν του αξιοθέατου σημείου κτηρίου αντιστοίχως. 
Η διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής έχει χρονική 
διάρκεια που δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες υπο-
λογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Η διάρκεια μισής μέρας επίσκεψης/εκδρομής 
έχει χρονική διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) 
ώρες υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων 
και ρητά συμφωνείται ότι οι αεροπορικές εταιρείες και για τους 
δικούς τους λόγους ορισμένες φορές ναυλώνουν για δικές τους 
πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση 
αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη. 

8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ-
ΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ. 
Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο Ελληνικό 
διαβατήριο, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Οι 
χώρες της ζώνης schengen, δέχονται και τις νέες ταυτότητες. 
Το γραφείο μας συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριο σας 
σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία 
επιστροφής σας. Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των 
ταξιδιωτών να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο 
άφιξης τους σ’ αυτές. Το τουριστικό γραφείο παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα 
έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την 
έκδοση ή/και θεώρηση τους, αλλά -ακόμη και αν παράσχει κά-
ποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία- δεν ευθύνεται για τυχόν 
μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις 
οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης. Ειδικά οι υπήκοοι 
άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει 
να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευ-
θύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς 
και των χωρών που θα επισκεφθούν. Τυχόν μη εξασφάλιση της 
έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας έγγρα-
φων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο τα-

ξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών. Το τουριστικό γραφείο παρέχει 
όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή 
άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή 
άλλων επιδημιών. Λόγω, όμως, και των ιατρικών προσωπικών 
δεδομένων του κάθε ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη ν’ απευ-
θυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. 

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής 
Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, 
το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των 
πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημ-
μελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλι-
στήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή 
πτώχευσης, την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, 
καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών. Ο αριθμός του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι 
στη διάθεση του ταξιδιώτη στο λογιστήριο του γραφείου μας. 
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επι-
θυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα. 
Επίσης, για την περίπτωση ασθένειας σας στη διάρκεια ταξιδιού 
σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας συνιστούμε να έρθετε 
σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της 
«Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας». 

10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους, 
ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του του-
ριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν 
οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον 
και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, 
περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Στα αεροπορικά 
ταξίδια, το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 
20 κιλά, στην οικονομική θέση. Σε περίπτωση που προκύψουν 
επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το 
επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν τον ταξιδιώτη και πληρώνονται 
επί τόπου Σημειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες 
επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή 
μικρών διαστάσεων (περίπου 50 Χ 40 Χ 25). 

11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται 
μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία της κράτησης (και εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η εκ-
χώρηση της κράτησης του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης 
που αναφέρονται στο άρθρο6 των Γενικών όρων συμμέτοχης ), 
υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα 
με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση: • Προ 
21 ημερών από την αναχώρηση 50 € για τα ταξίδια στην Ελλάδα 
και 80 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά 
έξοδα. * 21 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: 40% της συνο-
λικής αξίας του ταξιδιού. • 13 έως 07 ημέρες πριν την αναχώ-
ρηση: 60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • 06 ημέρες πριν 
την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show- μη εμ-
φάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • Για τις κρου-
αζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με 
τους όρου* των συμβάσεων της  κάθε εταιρείας που ισχύουν για 
κάθε εκδρομή κρουαζιέρα. • Για τα ατομικά/ μεμονωμένα ταξί-
δια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους 
όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και 
την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή 
από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους 
ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που 
πρόκειται να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυ-
ρώσει τη συμμετοχή του, και εφ’ όσον τα ακυρωτικά που οφείλει 
δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, εκτός 
των ακυρωτικών, ο ταξιδεύων θα πληρώσει και τη διαφορά του 
δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο. 

12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Το τουριστικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επι-
λύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. 
Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών τα μέρη 
δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης 
Διαφορών του HATTA και να ζητήσουν την μεσολάβηση της. Αν 
η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια 
είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
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