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Εμείς το ταξίδι το υπογράφουμε!

Όλος ο Κόσμος, Μια Υπογραφή!

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

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 επιστροφές
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.
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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 εξαιρέσεων.
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 Hμέρες
Αεροπορικώς

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

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμου
• Checkpoint 30€ σύνολο ανά άτομο (πληρωτέα τοπικά)
• Βαπορέτο στη Βενετία, είσοδοι μουσείων, ιστορικών και
αρχαιολογικών χώρων
• Ό,τι αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
• Δημοτικοί φόροι (καταβάλλονται επί τόπου στα ξενοδοχεία)

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη, παραλαβή
αποσκευών και αναχώρηση για την Φλωρεντία, 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 αντέχουν στο χρόνο. Άφιξη στην Φλωρεντία,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος σε μια από τις
καλύτερες αγορές της Ιταλίας. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ 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 Βαπτιστήριο, το Καμπανίλε του Τζιότο, την εκκλησία
Σάντα Κρότσε κ.α. Χρόνος ελεύθερος για λίγη ξεκούραση και κατόπιν
αναχώρηση για την Πίζα, όπου στην πλατεία των θαυμάτων, θα μας
εντυπωσιάσει ο περίφημος κεκλιμένος πύργος, σήμα κατατεθέν της
πόλης, ο οποίος «δένει» αρμονικά με το Βαπτιστήριο και τον καθεδρικό
ναό. Επιστροφή στην Φλωρεντία, διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τη μαγευτική Βενετία, με ενδιάμεση στάση
και περιήγηση στην Βερόνα. Περνώντας την επιβλητική κεντρική πύλη
του ιστορικού κέντρου της πόλης, θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα, όπου
θα δούμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας,
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 ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης των 160 καναλιών.
Μεταφορά με το βαπορέττο στο ιστορικό κέντρο 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
πλατεία του Αγίου Μάρκου έχει χαρακτηριστεί από τον Ναπολέοντα ως
το ωραιότερο σαλόνι του κόσμου. Εδώ, θα δούμε τα «παλαιά» και «νέα
κυβερνεία» και τη «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 τη γέφυρα των στεναγμών. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΜΑΡΑΝΕΛΛΟ/ΜΟΥΣΕΙΟ FERRARI – ΡΩΜΗ
Αποχαιρετάμε, σήμερα, τη Βενετία και αναχωρούμε για τη μοναδική
Ρώμη, με ενδιάμεση στάση στο Μαρανέλλο, το «σπίτι» της καλύτερης
ίσως μάρκας αυτοκινήτων στον κόσμο, της Ferrari! Το μουσείο της
Ferrari ιδρύθηκε το 1990 και έχει μέσα αυτοκίνητα από όλες τις
συλλογές της εταιρείας. Στο μουσείο το παρελθόν και το μέλλον της
Ferrari συναντώνται αρμονικά, προσφέροντας ένα υπέροχο θέαμα με
τα πολυτελή και γρήγορα αμάξια. Περιήγηση της συλλογής (διάρκεια
περίπου 1 ώρα). Για τους πιο τολμηρούς, υπάρχει η δυνατότητα οδήγησης
μιας αυθεντικής Ferrari! (ατομικά έξοδα-ρωτήστε μας για περισσότερες

λεπτομέρειες). Άφιξη στη Ρώμη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΡΩΜΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ
ΤΊΒΟΛΙ)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την ξενάγησή μας, κατά την οποία θα
δούμε μεταξύ άλλων, την πλατεία της Βενετίας με το μνημείο του Βιττόριο
Εμμανουέλε και το Παλάτσο Βενέτσια, το Καπιτώλιο, τη 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 σημαντικότερες αναγεννησιακές
βίλες στην Ιταλία, με τους περίφημους 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, έναν περίπατο στο μεσαιωνικό
Τίβολι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
7η ημέρα: ΡΩΜΗ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΊΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΎ)
– ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και η ημέρα στη διάθεσή σας για να ανακαλύψετε όλα τα μυστικά
της «αιώνιας πόλης»!!! Εναλλακτικά, μπορείτε να συμμετέχετε (έξοδα
ατομικά) σε ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού, ένα συγκρότημα μερικών
εκ των κορυφαίων μουσείων, με μία από τις μεγαλύτερες συλλογές
έργων τέχνης στον κόσμο. Αργά το απόγευμα, μεταφορά στο αεροδρόμιο
«Φιουμιτσίνο» για την πτήση της επιστροφής.
*Η ΣΕΙΡΆ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΊ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΊ, ΧΩΡΊΣ ΌΜΩΣ
ΠΑΡΑΛΉΨΕΙΣ*
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8 Hμέρες
Αεροπορικώς

ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ &
ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ
ΝΙΚΑΙΑ-ΚΑΝΝΕΣ-ΜΟΝΑΚΟΜΑΣΣΑΛΙΑ-ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ-ΓΕΝΟΒΑ

ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ & ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ

• ΝΙΚΑΙΑ • ΚΑΝΝΕΣ • ΜΟΝΑΚΟ • ΜΑΣΣΑΛΙΑ • ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ-ΓΕΝΟΒΑ
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ – NΙΚΑΙΑ – ΓΕΝΟΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και
πτήση για τη Νίκαια. Άφιξη και άμεση αναχώρηση
για την πρωτεύουσα της Λιγουρίας, Γένοβα. Η Γένοβα
είναι σημαντική ιστορική πόλη της Ιταλίας με περίπου
800.000 κατοίκους (ευρύτερη περιοχή), πρωτεύουσα
της Λιγουρίας, στο κέντρο του ομώνυμου κόλπου
(Κόλπος Γένοβας) και πολύ σημαντικό λιμάνι της
Ιταλίας. Είναι η έκτη ιταλική πόλη σε πληθυσμό, τρίτη
στην Βόρεια Ιταλία και αποτελεί μέρος του εμπορικού
τριγώνου Τορίνο-Γένοβα-Μιλάνο. Η ιστορία της
συνδέεται με το εμπόριο και τη 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 Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
Πολιτισμού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΓΕΝΟΒΑ – ΡΑΠΑΛΛΟ/ ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ ΓΕΝΟΒΑ
Πρωινό και ακολουθεί η 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 περιστοιχίζεται από τα αναγεννησιακά παλάτια
που έχτισαν οι πλουσιότερες οικογένειες της Γένοβας
τον 16ο και 17ο αιώνα. Κατόπιν, αναχώρηση για
το πανέμορφο Ραπάλλο και το Πόρτο Φίνο με τα
γραφικά, χρωματιστά σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα
μαγαζιά με τα ντόπια προϊόντα και τα εντυπωσιακά
γιότ δεμένα στη Μαρίνα. Διασχίστε την κεντρική
πλατεία, περιπλανηθείτε κατά μήκος της προβλήτας
και αφεθείτε στις μαγικές αποχρώσεις της θάλασσας.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Νίκαια-Αθήνα με Air
France.
• 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.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου.
• Checkpoint Ιταλίας-Γαλλίας-Μονακό 25€ σύνολο
πληρωτέα τοπικά.
• Δημοτικοί φόροι πόλεων πληρωτέοι τοπικά στα
ξενοδοχεία.
• Είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους.
• Εισιτήριο πλοιαρίου για το Πόρτο Φίνο 12€
περίπου.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται
ως προαιρετικό.
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Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας,
διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΓΕΝΟΒΑ – ΣΑΝ ΡΕΜΟ – ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μασσαλία, με
ενδιάμεση στάση στο 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
μεσαιωνικής πόλης, μέχρι την Ρωσική Ορθόδοξη
Εκκλησία, στον Ρωμανο-Γοτθικό Καθεδρικό του
San Siro και το Παλάτι του Δούκα «Borea D’Olmο».
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 τεχνών, πολιτισμού και
μουσικής. Διαθέτει επίσης αναρίθμητες 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 πολιτιστικής της κληρονομιάς. Περιήγηση
της πόλης, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Για το βράδυ, σας προτείνουμε βόλτα στο παλιό
λιμάνι (Le Vieux Port), στο οποίο καταλήγει η διάσημη
λεωφόρος Canebiere με τα πολυάριθμα εστιατόρια
και τις καφετέριες, που σίγουρα θα κεντρίσουν το
ενδιαφέρον σας!
4η ημέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΑΒΙΝΙΟΝ - ΆΡΛ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 40€)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Δυνατότητα
ολοήμερης προαιρετικής 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 Σαρακηνούς και
τελικά το 1226 μ.Χ. η πόλη πέρασε στα χέρια του
βασιλιά της Γαλλίας, Λουδοβίκου Η’. Η χρυσή εποχή
της Αβινιόν ξεκίνησε το 1309 και τελείωσε το 1376.
Σε αυτό το διάστημα, η Αβινιόν βρισκόταν κάτω από
την παπική εξουσία και επτά Πάπες έκαναν την πόλη
έδρα τους. Το σημαντικότερο μνημείο της Αβινιόν
είναι το Palais des Papes (δηλαδή το παλάτι των
Παπών). Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO και είναι το μεγαλύτερο
γοτθικό παλάτι στην Ευρώπη. Επόμενος μας σταθμός,
η ιστορική αρχαία Ρωμαϊκή πόλη Αρελάτη, ή όπως
είναι κοινώς γνωστή ως Άρλ. Η Άρλ ιδρύθηκε από
τους αρχαίους Έλληνες (Φωκαείς) τον 6ο αιώνα
π.Χ. με το όνομα Θηλίνη. Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την
πόλη το 123 π.Χ. και την ανέπτυξαν σε σημαντικό
αστικό κέντρο, με μια διώρυγα προς τη Μεσόγειο
Θάλασσα, που διανοίχθηκε το 104 π.Χ. Διαθέτει ένα
πανέμορφο 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. Κατασκευάστηκε 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 σήμερα. Το
καλοκαίρι γίνονται εκεί ταυρομαχίες και συναυλίες.
Άλλα ρωμαϊκά μνημεία είναι το θέατρο, σχεδόν
δίπλα στο αμφιθέατρο και ο οβελίσκος στην πλατεία

Place de la République. Το απόγευμα επιστροφή στη
Μασσαλία. Διανυκτέρευση.
5Η ΜΈΡΑ: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΚΑΝΝΕΣ
- ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Νίκαια, με πρώτο
ενδιάμεσο σταθμό μας την πόλη των καλλιτεχνών
αλλά και των σιντριβανιών Εξ-αν-Προβάνς, όπου και
θα περιηγηθούμε. Επόμενός μας προορισμός η πόλη
των Καννών. Η πόλη είναι γνωστή για τις μοναδικές
αμμώδεις παραλίες της και το ετήσιο φεστιβάλ
κινηματογράφου. Περιήγηση και χρόνος ελεύθερος.
Νωρίς το απόγευμα άφιξη στη Νίκαια, πρωτεύουσα
της Κυανής Ακτής, γνωστή στους γαλλομαθείς 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.
6Η ΜΈΡΑ: ΝΙΚΑΙΑ – ΜΟΝΑΚΟ - ΕΖ
Πρωινό και περιήγηση της πόλης. Μεταξύ άλλων
θα δούμε την παραλιακή λεωφόρο, την πασίγνωστη
“Προμενάν Ντεζ Ανγκλαιζ”, τους κήπους του
Αλβέρτου Ά, την πλατεία Μασσενά, την αγορά των
λουλουδιών, το Μέγαρο της Δικαιοσύνης, το γραφικό
λιμάνι της Νίκαιας κ.α. Κατόπιν, 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, τη Μητρόπολη και το Ωκεανογραφικό
Μουσείο, καθώς και το Μόντε Κάρλο. Ελεύθερος
χρόνος για βόλτες και αγορές στην πόλη, που το
όνομά της και μόνο μαγεύει τους ανθρώπους ανά
τον κόσμο. Το απόγευμα, επιστροφή στη Νίκαια, με
ενδιάμεση στάση σε μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων,
στο χωριό Εζ, όπου θα «μυηθούμε» στον τρόπο
παραγωγής των περίφημων γαλλικών αρωμάτων.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
7Η ΜΈΡΑ: ΝΙΚΑΙΑ - ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΩ – ΣΑΝ ΤΡΟΠΕ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ BY NIGHT ΣΤΟ ΜΌΝΤΕ ΚΆΡΛΟ 30€).
Πρωινό και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή. Θα
ξεκινήσουμε με το κοσμοπολίτικο Σαν Τροπέ. Κατά τη
διαδρομή θα θαυμάσουμε 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 καλλιτέχνες
και γευθείτε όμορφα φαγητά στα παραλιακά
εστιατόρια. 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.
8Η ΜΈΡΑ: ΝΙΚΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και λίγος χρόνος ελεύθερος για μια σύντομη
τελευταία περιήγηση στην πόλη. Αναχώρηση για
το αεροδρόμιο της Νίκαιας, πτήση επιστροφής στην
Αθήνα.
ΟΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ ΣΤΗΝ NΊΚΑΙΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΚΆΝΝΕΣ.

8 Hμέρες
Αεροπορικώς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΙΚΑΙΑ
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - NΙΚΑΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος και πτήση
για τη Νίκαια. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Κυανής
Ακτής, γνωστή στους γαλλομαθείς ως Cote d’ Azur
(Κοτ ντ’ Αζούρ). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας,
υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο, για να θαυμάσετε την
πόλη με την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα ή να κάνετε
ένα περίπατο στον Promenade des Anglais, έναν από
τους ομορφότερους και πιο ξακουστούς παραλιακούς
δρόμους στον κόσμο. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ-ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΝΑΚΟ-ΕΖ ΝΙΚΑΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ 25€)
Πρωινό και ημέρα στη διάθεσή σας. Προαιρετικά
περιήγηση στην πόλη. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την
παραλιακή λεωφόρο, την πασίγνωστη “Προμενάν Ντεζ
Ανγκλαιζ”, τους κήπους του Αλβέρτου Ά, την πλατεία
Μασσενά, την αγορά των λουλουδιών, το Μέγαρο της
Δικαιοσύνης, το γραφικό λιμάνι της Νίκαιας κ.α. Κατόπιν,
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
Ωκεανογραφικό Μουσείο, καθώς και το Μόντε Κάρλο.
Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και αγορές στην πόλη,
που το όνομά της και μόνο μαγεύει τους ανθρώπους
ανά τον κόσμο. Το απόγευμα επιστροφή στη Νίκαια, με
ενδιάμεση στάση σε μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων, στο
χωριό Εζ, όπου θα «μυηθούμε» στον τρόπο παραγωγής
των περίφημων γαλλικών αρωμάτων. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ- ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΩ – ΣΑΝ ΤΡΟΠΕ ΝΙΚΑΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ 25€)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Πρότασή μας μια
ολοήμερη προαιρετική εκδρομή. Θα ξεκινήσουμε
με το κοσμοπολίτικο Σαν Τροπέ. Κατά τη διαδρομή,
θα θαυμάσουμε 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 καλλιτέχνες και γευθείτε
όμορφα φαγητά στα παραλιακά εστιατόρια. Στην
επιστροφή, θα επισκεφθούμε το Port Grimaud ή αλλιώς
την Μικρή Βενετία. Τελευταία μας στάση ο Άγιος Ραφαήλ.
Διανυκτέρευση.
4η - 7η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινό και ημέρες ελεύθερες για να απολαύσετε τη
Νίκαια και την υπέροχη παραλία της! Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ-ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος έως τη μεταφορά στο
αεροδρόμιο της Νίκαιας για την πτήση της επιστροφής
στην Αθήνα, έχοντας αποκτήσει μοναδικές εικόνες, που
θα σας συντροφεύουν για μία ζωή!

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Νίκαια-Αθήνα με
απευθείας πτήση της Air France.
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 3* / 4 * επιλογής στη
Νίκαια 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.

Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμου.
Είσοδοι σε μουσεία, επισκεπτόμενους χώρους.
Δημοτικός φόρος πόλης.
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται
ως προαιρετικό.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

8 Hμέρες
Αεροπορικώς

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

Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμου
Checkpoint-είσοδοι πόλεων 20€ καταβλητέα τοπικά
Ό,τι δεν αναγράφεται ρητά στο «περιλαμβάνονται»
Είσοδοι σε μουσεία, ανάκτορα, αρχαιολογικούς χώρους,
εισιτήριο πλοίου για το νησί Κόρτσουλα
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (14€ σύνολο) καταβλητέοι
τοπικά
• Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά κ.λ.π.

1η ημέρα: 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.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΣΠΛΙΤ– ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΚΟΖΙΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή του Εθνικού πάρκου των
λιμνών Plitvice. Προστατευόμενο από την UNESCO, αυτό το σύμπλεγμα
των 16 λιμνών, όπου η μία τροφοδοτεί την άλλη με νερό, δημιουργεί
μαγευτικούς καταρράκτες μέσα σε ένα μαγευτικό φαράγγι. Τα νερά έχουν
ένα εκθαμβωτικό τυρκουάζ χρώμα, που οφείλεται στο ασβεστολιθικό
πέτρωμα του βυθού, ενώ διαφορετικά είδη ψαριών και υδρόβιων
φυτών συμπληρώνουν την εικόνα. Ακολουθεί περιήγηση του πάρκου &
των λιμνών. Νωρίς το απόγευμα, περνάμε στη Σλοβενία και την περιοχή
Kozina, κοντά στα σύνορα με την Ιταλία και την πόλη της Τεργέστης.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΚΟΖΙΝΑ – ΤΕΡΓΕΣΤΗ – ΡΙΕΚΑ – ΟΠΑΤΙΑ – ΚΟΖΙΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Τεργέστη. Βρίσκεται στη βορειοανατολική
Ιταλία, στα σύνορα με τη Σλοβενία και, χάρη στη θέση της, ήταν ανέκαθεν
κόμβος εμπορικών και πολιτισμικών ανταλλαγών. 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 Ευρώπης. Στην
περιήγησή μας, θα δούμε, μεταξύ άλλων, το Παλάτσο των Αυστριακών
υπολοχαγών, το Παλάτσο Στράττι, το Παλάτσο Μοντέλο, το Μέγαρο του
δημαρχείο της πόλης, το Παλάτσο Βανόλι, που στεγάζει ένα απο τα
πιο 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, θα μας γυρίσει πίσω στον 19ο αιώνα και την εποχή
των Αυτοκρατόρων Φραγκίσκου Ιωσήφ και Σίσσυ. Η βίλα Angiolina με
τις γιγάντιες μανώλιες, ο ναός του Αγ. Ιακώβου, καθώς 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 τείχους, το παλαιό δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του
Αγίου Βίτου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΚΟΖΙΝΑ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΚΟΖΙΝΑ
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 παράξενα 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 το καφέ της σκουριάς. Με το ειδικό τραινάκι διασχίζουμε ένα
μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε το μοναδικό
φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμό τους. Aκολουθεί επίσκεψη στην
κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Στην αρχοντική Λουμπλιάνα,

θα περπατήσουμε τα πλακόστρωτα 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. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας,
δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΚΟΖΙΝΑ– ΖΑΝΤΑΡ – ΝΕΟΥΜ
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 παραθαλάσσιο Νέουμ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΝΕΟΥΜ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΝΕΟΥΜ
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 Δημοκρατίας 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 μεσαιωνικού 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
περίπτωση, το θέαμα θα σας εντυπωσιάσει! Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας αργά το απόγευμα, δείπνο και διανυκτέρευση.
7η ημέρα: ΝΕΟΥΜ – ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ – ΝΕΟΥΜ
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 περιήγησή μας, θα δούμε 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 τυχαία, χαρακτηρίζεται και ως «μίνι-Ντουμπρόβνικ». Το
απόγευμα επιστροφή στο Νέουμ, δείπνο και διανυκτέρευση.
8η ημέρα: ΝΕΟΥΜ –ΣΠΛΙΤ –ΤΡΟΓΚΙΡ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την συμπρωτεύουσα Split. Άφιξη 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 πανέμορφο μεσαιωνικό Τρογκίρ.
Περιήγηση στη γραφική πόλη, που είναι χτισμένη επάνω σε ένα νησάκι.
Χρόνος για γεύμα και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής με τις Κροατικές αερογραμμές για την Αθήνα.
Σημείωση: Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς, όμως,
παραλείψεις.
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• ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
• ΠΡΑΓΑ
• ΒΙΕΝΝΗ

ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – (ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ) –- ΠΡΆΓΑ – ΚΆΡΛΟΒΥ ΒΆΡΥ –
(ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΜΟΛΔΆΒΑ) – (ΔΡΈΣΔΗ) – ΤΣΈΣΚΥ ΚΡΟΎΜΛΟΒ - ΒΙΈΝΝΗ

10 Hμέρες Οδικώς

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενο
πούλμαν
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* (Σερβία) & 4*
• 9 πρωινά & 7 γεύματα ή δείπνα στο σύνολο της εκδρομής
• Ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με ελληνόφωνο
ξεναγό
• Αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια ταξιδιού - Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται:
• Ό,τι δεν αναγράφεται ρητά στο «περιλαμβάνονται»
• Checkpoint – είσοδοι πόλεων 20€ κατ’ άτομο (πληρωτέα
τοπικά)
• Τυχόν δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία (εφόσον ζητηθούν,
πληρώνονται τοπικά στα ξενοδοχεία)
• Είσοδοι σε Μουσεία, Ανάκτορα, Αρχαιολογικούς Χώρους.
• Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά κ.λ.π.
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1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ– ΝΙΣ (΄Ή ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ ΄Ή ΚΡΑΓΚΟΥΓΕΒΑΤΣ)
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 (προαιρετικά) και συνέχεια για το συνοριακό
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος διαβατηρίων και η διαδρομή έξω από τα
Σκόπια μας οδηγεί στην περιοχή Νις (ή Κρούσεβατς ή Κραγκούγεβατς) για
δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΝΙΣ (΄Ή ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ ΄Ή ΚΡΑΓΚΟΥΓΕΒΑΤΣ) - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για Βουδαπέστη. Προσπερνώντας την
πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι και το Νόβισαντ φθάνουμε
στα σύνορα της Ουγγαρίας και την πόλη του Σέγκεντ. Το απόγευμα η
«Αρχόντισσα του Δούναβη» μας καλωσορίζει και μας προσκαλεί να
τη γνωρίσουμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Βουδαπέστη και
στη συνέχεια δείπνο. Προαιρετική βραδινή κρουαζιέρα στο Δούναβη.
Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξενάγηση της πόλης. Η Βούδα πάνω σε χαμηλούς λόφους,
η Πέστη απέναντί της σε μεγάλη πεδιάδα. Στη μέση, ο γαλάζιος Θεός,
ο Δούναβης. Θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας από την Πέστη. Θα
επισκεφθούμε την Πλατεία Ηρώων, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου
και την Όπερα. Ύστερα, διασχίζοντας τον Δούναβη, θα βρεθούμε στην
Βούδα για να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, την θαυμαστή εκκλησία του
Ματία και θα απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη από
τον λόφο του Γκέλερτ, θαυμάζοντας το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας
στη μέση του Δούναβη. Ακολουθεί γεύμα και xρόνος ελεύθερος. Για τις
αγορές σας επισκεφθείτε τη λεωφόρο Ρακότσι και τον πεζόδρομο Βάτσι.
Το απόγευμα απολαύστε τον καφέ και το γλυκό σας στο CAFE GERBEAUD ή
σε κάποιο άλλο cafe της πόλης. Για το βράδυ, σας προτείνουμε προαιρετικά
ξεφάντωμα σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ
Πρωινό, επιβίβαση στο πούλμαν και στη συνέχεια αναχώρηση για τη
Πράγα. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια,
ελεύθερος χρόνος ή προαιρετική κρουαζιέρα στο Μολδάβα. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΠΡΑΓΑ
Μετά το πρωινό, ξενάγηση πόλης, η οποία ξεκινά από το Κάστρο Χράτσανυ
και το μοναστήρι Στράχωφ, συνεχίζουμε με το Λορέτο, την Αρχιεπισκοπή
και τον εντυπωσιακό ναό του Αγίου Βίτου, πριν περάσουμε στην άλλη
πλευρά της πόλης, με τη Μάλα Στράνα και το ναό του Αγίου Νικολάου και
την φημισμένη γέφυρα του Καρόλου. Τελειώνουμε την ξενάγησή μας με
την Εβραϊκή συνοικία και περπατώντας τον ακριβότερο δρόμο της πόλης,
την οδό Παρισίων, καταλήγουμε στην Παλιά Πόλη. Στη συνέχεια, θα πάμε
στη Λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρλοβυ Βάρυ. Χτισμένο κατά μήκος του
ποταμού Τέπλα, σε ένα γραφικό περιβάλλον, έγινε γνωστό για τις ιδιότητες
των ιαματικών του πηγών. Τον 14ο αιώνα ο αυτοκράτορας Κάρολος ο 4ος
τη χαρακτήρισε Βασιλική Πόλη και την καθιέρωσε κέντρο συνάντησης
ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Αποτέλεσε αγαπημένο
προορισμό προσωπικοτήτων, όπως ο Μέγας Πέτρος, η Μαρία Θηρεσία,
ο Γκαίτε, ο Σίλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ και άλλοι. Επιστροφή στην Πράγα.
Δείπνο, διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – (ΔΡΕΣΔΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ)
Πρωινό και η ημέρα ελεύθερη για να γνωρίσετε καλύτερα την όμορφη
πόλη. Προαιρετική επίσκεψη στην πόλη κόσμημα της Ανατολικής
Γερμανίας, τη Δρέσδη. Επιστροφή στην Πράγα και για το απόγευμα, σας
προτείνουμε προαιρετική παρακολούθηση παράστασης Μαύρου Θεάτρου.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό, αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, την Βιέννη, με
ενδιάμεση στάση στο μεσαιωνικό Τσέσκυ Κρούμλοβ. Η γραφικότητα και
η ομορφιά της μεσαιωνικής πόλης είναι μοναδική. Χείμαρροι του ποταμού
Μολδάβα τρέχουν σε πολλά σημεία της πόλης, η οποία βρίσκεται δίκαια
στη λίστα της UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Θα δούμε
την μεσαιωνική πλατεία με συγκροτήματα γοτθικών και αναγεννησιακών

οικιών, τη γοτθική εκκλησία του Αγ. Βίτου, το ιησουίτικο κολέγιο και
το πελώριο σύμπλεγμα κτιρίων του μεσαιωνικού κάστρου. Νωρίς το
απόγευμα άφιξη στη Βιέννη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση
στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης, κατά την οποία,
μεταξύ άλλων, θα δούμε την Όπερα, το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τους
Αυτοκρατορικούς και Λαϊκούς κήπους, το συγκρότημα των Ανακτόρων
Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το θαυμάσιο Νεογοτθικό Δημαρχείο, τον
Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, το μουσείο Καλών Τεχνών και όλα
τα άλλα πανέμορφα κτίρια, που στολίζουν την πρωτεύουσα. Χρόνος
ελεύθερος.
9η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΝΙΣ (Ή ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ Ή ΚΡΑΓΚΟΥΓΕΒΑΤΣ)
Μετά το πρωινό, θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν και θα αναχωρήσουμε
μέσω πανέμορφης διαδρομής για την περιοχή της Νις (ή Κρούσεβατς
ή Κραγκούγεβατς). Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, δείπνο,
διανυκτέρευση.
10η ημέρα: ΝΙΣ (Ή ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ Ή ΚΡΑΓΚΟΥΓΕΒΑΤΣ) – ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό, αφήνουμε τη Σερβία και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για
τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος των διαβατηρίων και
συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ
και φαγητό. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ.
ΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΎΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉ ΣΕΙΡΆ.
ΤΟ ΤΕΛΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΔΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ 3 ΗΜΈΡΕΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ.
ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΉ ΠΑΙΔΙΟΎ (ΈΩΣ 12 ΕΤΏΝ) ΣΤΟ ΊΔΙΟ
ΔΩΜΆΤΙΟ ΜΕ 2 ΕΝΉΛΙΚΕΣ, ΣΕ ΠΡΌΣΘΕΤΗ ΚΛΊΝΗ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΎΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΊΑ ΕΝΌΣ ΓΟΝΈΑ, ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ
ΈΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗ ΤΟΥ ΆΛΛΟΥ ΓΟΝΈΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΌ ΤΜΉΜΑ
Ή ΚΕΠ.
ΔΙΑΒΑΤΉΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΎ Ή ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΝΈΟΥ ΤΎΠΟΥ (ΕΝΤΌΣ 15ΕΤΊΑΣ) 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.
ΣΕ ΟΔΙΚΈΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΈΣ ΕΚΔΡΟΜΈΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΆΖΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΘΈΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΠΟΎΛΜΑΝ ΕΊΝΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΕΣ.

• ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
• ΠΡΑΓΑ
• ΒΙΕΝΝΗ

ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ – (ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΔΟΎΝΑΒΗ) - ΒΙΈΝΝΗ – ΠΡΆΓΑ –
ΚΆΡΛΟΒΥ ΒΆΡΥ – (ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΜΟΛΔΆΒΑ) – (ΔΡΈΣΔΗ)

7 Hμέρες
Αεροπορικώς

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βιέννη-Αθήνα με Austrian Airlines
• Μεταφορές, περιηγήσεις σε πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, (3 νύχτες Πράγα, 2 Βουδαπέστη & 1
Βιέννη)
• 6 πρωινά & 5 γεύματα ή δείπνα στο σύνολο της εκδρομής
• Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής
• Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι
• Checkpoint – είσοδοι πόλεων 20€ κατ’ άτομο (πληρωτέα
τοπικά)
• Τυχόν δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία (εφόσον ζητηθούν,
πληρώνονται τοπικά στα ξενοδοχεία)
• Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - BOYΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και στη
συνέχεια αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της
Σλοβακίας, όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό της κέντρο και θα έχουμε
την ευκαιρία να δούμε το κάστρο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος. Στη
συνέχεια, αναχώρηση για τη Βουδαπέστη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση στα δωμάτια. Προαιρετική βραδινή κρουαζιέρα στο Δούναβη.
Δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη. Η Βούδα πάνω σε χαμηλούς λόφους,
η Πέστη απέναντί της σε μεγάλη πεδιάδα. Στη μέση, ο γαλάζιος Θεός,
ο Δούναβης. Θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας από την Πέστη. Θα
επισκεφθούμε την Πλατεία Ηρώων, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου
και την Όπερα. Ύστερα, διασχίζοντας τον Δούναβη, θα βρεθούμε στην
Βούδα για να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, τη θαυμαστή εκκλησία του
Ματία και θα απολαύσουμε την εξαιρετική θέα, που προσφέρει η πόλη από
τον λόφο του Γκέλερτ, θαυμάζοντας το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας
στη μέση του Δούναβη. Ακολουθεί γεύμα και xρόνος ελεύθερος. Για τις
αγορές σας επισκεφθείτε τη λεωφόρο Ρακότσι και τον πεζόδρομο Βάτσι.
Το απόγευμα απολαύστε τον καφέ και το γλυκό σας στο CAFE GERBEAUD ή
σε κάποιο άλλο cafe της πόλης. Για το βράδυ, σας προτείνουμε προαιρετικά
ξεφάντωμα σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ
Πρωινό, επιβίβαση στο πούλμαν και στη συνέχεια αναχώρηση για την
Πράγα. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια,
ελεύθερος χρόνος ή προαιρετική κρουαζιέρα στο Μολδάβα. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΠΡΑΓΑ
Μετά το πρωινό, ξενάγηση πόλης, η οποία ξεκινά από το Κάστρο Χράτσανυ
και το μοναστήρι Στράχωφ, συνεχίζουμε με το Λορέτο, την Αρχιεπισκοπή
και τον εντυπωσιακό ναό του Αγίου Βίτου, πριν περάσουμε στην άλλη
πλευρά της πόλης, με τη Μάλα Στράνα και το ναό του Αγίου Νικολάου και
την φημισμένη γέφυρα του Καρόλου. Τελειώνουμε την ξενάγησή μας με
την Εβραϊκή συνοικία και περπατώντας τον ακριβότερο δρόμο της πόλης,
την οδό Παρισίων, καταλήγουμε στην Παλιά Πόλη. Στη συνέχεια, θα πάμε
στη Λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρλοβυ Βάρυ. Χτισμένο κατά μήκος του
ποταμού Τέπλα, σε ένα γραφικό περιβάλλον, έγινε γνωστό για τις ιδιότητες
των ιαματικών του πηγών. Τον 14ο αιώνα ο αυτοκράτορας Κάρολος ο 4ος
τη χαρακτήρισε Βασιλική Πόλη και την καθιέρωσε κέντρο συνάντησης
ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Αποτέλεσε αγαπημένο
προορισμό προσωπικοτήτων, όπως ο Μέγας Πέτρος, η Μαρία Θηρεσία,
ο Γκαίτε, ο Σίλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ και άλλοι. Επιστροφή στην Πράγα.
Δείπνο, διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – (ΔΡΕΣΔΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ)
Πρωινό και η ημέρα ελεύθερη για να γνωρίσετε καλύτερα την όμορφη
πόλη. Προαιρετική επίσκεψη στην πόλη κόσμημα της Ανατολικής
Γερμανίας, τη Δρέσδη. Επιστροφή στην Πράγα και για το απόγευμα σας
προτείνουμε προαιρετική παρακολούθηση παράστασης Μαύρου Θεάτρου.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό, αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, την Βιέννη, με
ενδιάμεση στάση στο μεσαιωνικό Τσέσκυ Κρούμλοβ. Η γραφικότητα και
η ομορφιά της μεσαιωνικής πόλης είναι μοναδική. Χείμαρροι του ποταμού
Μολδάβα τρέχουν σε πολλά σημεία της πόλης, η οποία βρίσκεται δίκαια
στη λίστα της UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Θα δούμε
την μεσαιωνική πλατεία με συγκροτήματα γοτθικών και αναγεννησιακών
οικιών, τη γοτθική εκκλησία του Αγ. Βίτου, το ιησουίτικο κολέγιο και
το πελώριο σύμπλεγμα κτιρίων του μεσαιωνικού κάστρου. Νωρίς το
απόγευμα, άφιξη στη Βιέννη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση
στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης, κατά την οποία,
μεταξύ άλλων, θα δούμε την Όπερα, το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τους
Αυτοκρατορικούς και Λαϊκούς κήπους, το συγκρότημα των Ανακτόρων
Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το θαυμάσιο Νεογοτθικό Δημαρχείο, τον
Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, το μουσείο Καλών Τεχνών και όλα
τα άλλα πανέμορφα κτίρια, που στολίζουν την πρωτεύουσα. Χρόνος
ελεύθερος. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης και πτήση
για Αθήνα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η σειρά του προγράμματος & των διανυκτερεύσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς
καμία παράλειψη, για την καλύτερη εκτέλεση της εκδρομής.
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4-5 Hμέρες
Αεροπορικώς

5 Hμέρες
Αεροπορικώς

• KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
• ΒΟΣΠΟΡΟΣ • ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ

ΚΑΠΠΑΔΟΚΊΑ

1η ημέρα: AΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από το Ελ. Βενιζέλος. Άφιξη στην
Κωνσταντινούπολη (ασιατική πλευρά), συνάντηση
με τον τοπικό Ελληνόφωνο συνοδό/ξεναγό μας.
Παίρνoντας τον παραλιακό δρόμο μια εκπληκτική
διαδρομή ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Η ώρα είναι
ιδανική για πέρασμα με λεωφορείο από τον δρόμο
της Βαγδάτης και μετά περίπατο στα γραφικά στενά
του Καντίκιοϊ, της Αρχαίας Χαλκηδόνας, στην
αγορά μπαχαρικών – λαχανικών – παραδοσιακών
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 ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης και
το λιμάνι Καμπατάς, διασχίζοντας τις δύο Ηπείρους
από την Ασία στην Ευρώπη!!! Άφιξη και προαιρετική
κρουαζιέρα στο Βόσπορο με ιδιωτικό καράβι!
KOΣΤΟΣ 20€. Δείπνο. Mεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
Tακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για ξενάγηση στο
περίφημο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ. Αμέσως μετά
από το Καμπατάς, θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για να
επισκεφθούμε 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 μπορείτε 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 παραδοσιακούς χορούς της
κοιλιάς (oriental). KΟΣΤΟΣ 35€. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο
σημαντικά αξιοθέατα της Πόλης. Θα ξεκινήσουμε
από το μεγαλύτερο μνημείο του ελληνισμού και της
χριστιανοσύνης, την Αγία Σοφία. Στη συνέχεια, θα
επισκεφτούμε το σουλτανικό ανάκτορο Τοπ Καπί

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ –
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 ημέρα: ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
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 Ναζιανζηνός.
Επισκεπτόμαστε στη Μαλακοπή την υπόγεια πόλη
και το ναό των Αγίων Θεοδώρων. Στη συνέχεια,
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Προκόπι, δείπνο,
διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τον σημαντικότερο
οικισμό της προβυζαντινής περιόδου, Άβανο,
κτισμένο στις όχθες του ποταμού Άλυ και
επισκεπτόμαστε εργαστήριο κεραμικής. Η πόλη
φημίζεται για τα κεραμικά της. Συνεχίζουμε με την
κοιλάδα Δερβέντ και το όγδοο θαύμα του κόσμου: τις
Καμινάδες των Νεράιδων, που σχηματίστηκαν από
ηφαιστειογενή πετρώματα. Διασχίζουμε τις κοιλάδες
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. Επιστρέφουμε στο Προκόπι στο
ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: KAΠΠΑΔΟΚΙΑ
(Πολύ νωρίς το πρωί προαιρετική συμμετοχή για
βόλτα με το αερόστατο).
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την Σινασσό,
μια γραφικότατη κοινότητα με παλαιά πέτρινα

στη χερσόνησο που ιδρύθηκε η αρχαία αποικία του
Βυζαντίου, τον Βυζαντινό 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
διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ)
Πρωινό και επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
στο Φανάρι, την Παναγία των Βλαχερνών, το
Μπαλουκλί (Μονή Ζωοδόχου Πηγής) που συνδέεται
με τους θρύλους για τα μισοτηγανισμένα ψάρια και
την άλωση της Πόλης. Στη συνέχεια, ελεύθερη μέρα
για τους συμμετέχοντες στο 5ημερο πρόγραμμα
και για τους συμμετέχοντες στο 4ήμερο μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην
Αθήνα.
5η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος και στη
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφής μας στην Αθήνα.
Η ΣΕΙΡΆ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΙ
ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΠΑΡΆΛΕΙΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ
ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΉΣ.
TO ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΜΕ ΕΛΆΧΙΣΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ 6 ΑΤΌΜΩΝ

Περιλαμβάνονται:

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
Αθήνα-Κωνσταντινούπολη-Αθήνα με PEGASUS
AIRLINES
• Αποσκευή 20 κιλά και χειραποσκευή 7 κιλά ανά
άτομο
• 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 αναλυτικό πρόγραμμα
• Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός

• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ– ΑΘΗΝΑ με Pegasus
Airlines
• Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• 4 διανυκτερεύσεις με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα από
ελληνόφωνο ξεναγό
• Φ.Π.Α. & Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
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Είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους
Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Τα ιππήλατα αμαξάκια
Φόροι αεροδρομίων

Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•
•

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

σπίτια εκπληκτικής αρχιτεκτονικής και πάμπολλες
εκκλησιές, στην οποία το ελληνικό στοιχείο στο τέλος
του 19ου αιώνα αριθμούσε περί τις 4000 ψυχές.
Ονομάστηκε, επίσης, η «Αθήνα της Ανατολής»
εκ του γεγονότος, πως εκεί μιλούσαν καθαρά τα
ελληνικά χωρίς ιδιωματισμούς. Διέθετε Αστική
Σχολή και Παρθεναγωγείο, τα οποία συντηρούνταν
από τη «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Πρόοδος».
Κύρια εργασία των κατοίκων, τότε, η γεωργία, η
κτηνοτροφία, η ύφανση χαλιών και το εμπόριο του
χαβιαριού. Σήμερα σώζονται σε αρίστη κατάσταση,
μετά τις σωστικές επεμβάσεις, ο Ιερός Ναός των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κτίσμα του 1725, ο
Ναός των Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ στον Γενή
Μαχαλά, κτίσμα του 1850, το αρχοντικό του Σεραφείμ
Ρίζου με την ευφυέστατη υπέρθυρη επιγραφή του
1855 και μια σειρά άλλων, με σπάνιες ιδιαιτερότητες,
τόσο στην κατασκευή παραθύρων, θυρών, όσο
και ακροκεράμων. Συνεχίζουμε για την ξακουστή
Καισάρεια, γενέτειρα πόλη του Αγίου Βασιλείου,
η οποία πήρε το όνομά της τον 17ο μ.Χ. από τον
Ρωμαίο αυτοκράτορα Τιβέριο, προς τιμήν του πατέρα
του Καίσαρα Αύγουστου. Χετταίοι, Έλληνες, Εβραίοι
και Σελτζούκοι, όλοι πέρασαν από εδώ και άφησαν
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 παρελθόν 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 ξενάγησή μας, θα δούμε τα μνημειώδη,
φτιαγμένα από μαύρη ηφαιστειακή πέτρα, τείχη του
κάστρου της πόλης, που κατασκευάστηκε στις αρχές
του 13ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας
του Σελτζούκου σουλτάνου Alaattin Keykubat. Το
Gupgupoglu Konagi, είναι μια Οθωμανική έπαυλη
του 18ου με όμορφα ξύλινα μπαλκόνια και πόρτες,
στην οποία τώρα στεγάζεται το Εθνογραφικό Μουσείο
και πολλά άλλα αξιοθέατα, όπως το μεντρεσέ Cifte, το
Kursunlu τζαμί, το συγκρότημα του Mahperi Hunat
Hatun και η σκεπαστή αγορά της πόλης. Θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για γεύμα (δεν περιλαμβάνεται),
αλλά και για να περπατήσουμε αυτή την ιστορική
πόλη. Από την εξαιρετική, τοπική κουζίνα της,
ξεχωρίζουν το μαντί και ο παστουρμάς. Θα έχουμε,
επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθούμε καταστήματα,
αφιερωμένα σε αυτά τα αριστουργήματα της
γαστρονομίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
- ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση προς την Καισάρεια,
στο αεροδρόμιο της πόλης για την πτήση μας για την
Κωνσταντινούπολη. Άφιξη και ακολουθεί η πτήση
της επιστροφής μας στην Αθήνα.
*Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ ΚΑΤΙ) ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

• ΣΜΎΡΝΗ
• ΠΑΜΟΎΚΑΛΕ
• ΙΚΌΝΙΟ
• ΚΑΠΠΑΔΟΚΊΑ

7 Hμέρες
Αεροπορικώς

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ- ΣΜΥΡΝΗ
& ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ
• Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• 1 διανυκτέρευση στη Σμύρνη, 1 διανυκτέρευση στο Παμούκαλε,
1 διανυκτέρευση στο Ικόνιο, 3 διανυκτερεύσεις στο Προκόπι της
Καππαδοκίας
• Ημιδιατροφή (συνολικά 6 πρωινά και 6 δείπνα)
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα από ελληνόφωνο ξεναγό
• Αρχηγός – συνοδός
• Φ.Π.Α. & Ασφάλεια αστική ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων
• Είσοδοι στους επισκεπτόμενους αρχαιολογικούς χώρους,
μουσεία και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
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1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ – ΣΜΥΡΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, όπου θα ακολουθήσει πτήση για Σμύρνη
μέσω Κωνσταντινούπολης. Άφιξη στο αεροδρόμιο “MENDERES” και
ακολουθεί περιήγηση στην πόλη, στην οποία γεννήθηκε ένα από
τα σημαντικότερα είδη αστικού τραγουδιού, το Ρεμπέτικο. Είναι μια
πόλη, όπου ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του παρελθόντος της είναι
εμφανής ακόμη και σήμερα. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ (ΙΕΡΑΠΟΛΗ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Παμούκαλε, το Φρούριο
του Βαμβακιού, όπου τα ιαματικά λουτρά, τα οποία βρίσκονται σε
ένα κατάλευκο σκηνικό από τρακεντίνη, εύκολα δικαιολογούν το
όνομά του. Πρόκειται για ένα από τα θαυμαστά τουριστικά κέντρα της
Τουρκίας, μιας και λόγω των θεραπευτικών ιδιοτήτων των θερμών
πηγών του με τα ασβεστούχα άλατα, συνέρρεε εδώ πολύς κόσμος, από
την αρχαιότητα. Συνεχίζουμε για την Ιεράπολη του θεού Απόλλωνα,
όπου θα ξεναγηθούμε στην αγορά, στα λουτρά, στη νεκρόπολη και στο
αρχαίο Θέατρο. Θα δούμε, επίσης, το μαρτύριο του Φιλίππου, ένα ιερό
αφιερωμένο στον Απόστολο, ο οποίος μαρτύρησε εκεί την εποχή του
Δομιτιανού. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ – ΙΚΟΝΙΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την αρχαία πόλη Ικόνιο, μια από τις ιερές
πόλεις της Τουρκίας. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε, μεταξύ άλλων,
το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μαυσωλείο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΙΚΟΝΙΟ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση αναχώρηση για την Καππαδοκία, γνωστή
για τους βυζαντινούς θησαυρούς που διαθέτει. Θα περάσουμε μέσα από τα
ψηλά οροπέδια της Ανατολίας, όπου βρίσκονται οι αποξηραμένες λίμνες.
Επίσκεψη στο Καραβάν Σεράϊ, το οποίο ήταν το σημείο ξεκούρασης για τα
καραβάνια που ακολουθούσαν το Δρόμο του Μεταξιού. Συνεχίζουμε για
την ξακουστή Καισάρεια, γενέτειρα πόλη του Αγίου Βασιλείου, η οποία
πήρε το όνομά της το 17 μ.Χ. από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Τιβέριο, προς
τιμήν του πατέρα του Καίσαρα Αύγουστου. Χετταίοι, Έλληνες, Εβραίοι
και Σελτζούκοι, όλοι πέρασαν από εδώ και άφησαν 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
παρελθόν 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 ξενάγησή
μας, θα δούμε τα μνημειώδη, φτιαγμένα από μαύρη ηφαιστειακή πέτρα,
τείχη του κάστρου της πόλης, που κατασκευάστηκε στις αρχές του 13ου
αιώνα, κατά την διάρκεια της βασιλείας του Σελτζούκου σουλτάνου
Alaattin Keykubat. Το Gupgupoglu Konagi, είναι μια Οθωμανική έπαυλη
του 18ου με όμορφα ξύλινα μπαλκόνια και πόρτες, στην οποία τώρα
στεγάζεται το Εθνογραφικό Μουσείο, και πολλά άλλα αξιοθέατα, όπως

τον μεντρεσέ Cifte, το Kursunlu τζαμί, το συγκρότημα του Mahperi Hunat
Hatun και η σκεπαστή αγορά της πόλης. Συνεχίζουμε για την καρδιά
της Καππαδοκίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο στο Προκόπι (URGUP) και
τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
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 Ναζιανζηνός.
Επισκεπτόμαστε στη Μαλακοπή την υπόγεια πόλη και το ναό των Αγίων
Θεοδώρων. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για τον σημαντικότερο οικισμό
της προβυζαντινής περιόδου, Άβανο, κτισμένο στις όχθες του ποταμού
Άλυ και επισκεπτόμαστε εργαστήριο κεραμικής. Η πόλη φημίζεται για τα
κεραμικά της. Συνεχίζουμε με την κοιλάδα Δερβέντ και το όγδοο θαύμα
του κόσμου: τις Καμινάδες των Νεράιδων που σχηματίστηκαν από
ηφαιστειογενή πετρώματα. Διασχίζουμε τις κοιλάδες 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
Ουστχισάρ, στον «Ακραίο Πύργο», από όπου η θέα σε όλη την περιοχή
είναι εκπληκτική. Επιστρέφουμε στο Προκόπι στο ξενοδοχείο μας για
δείπνο και διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τον σημαντικότερο οικισμό της
προβυζαντινής περιόδου Άβανο, κτισμένο στις όχθες του ποταμού Άλυ
και επισκεπτόμαστε εργαστήριο κεραμικής. Η πόλη φημίζεται για τα
κεραμικά της. Συνεχίζουμε στην Σινασσό, μια γραφικότατη κοινότητα
με παλαιά πέτρινα σπίτια, εκπληκτικής αρχιτεκτονικής και πάμπολλες
εκκλησιές, στην οποία το ελληνικό στοιχείο στο τέλος του 19ου αιώνα,
αριθμούσε περί τις 4000 ψυχές. Ονομάστηκε, επίσης, η «Αθήνα της
Ανατολής» εκ του γεγονότος, πως εκεί μιλούσαν καθαρά τα ελληνικά
χωρίς ιδιωματισμούς. Διέθετε Αστική Σχολή και Παρθεναγωγείο, τα
οποία συντηρούνταν από τη «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Πρόοδος».
Κύρια εργασία των κατοίκων, τότε, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η ύφανση
χαλιών και το εμπόριο του χαβιαριού. Σήμερα, σώζονται σε αρίστη
κατάσταση, μετά τις σωστικές επεμβάσεις, ο Ιερός Ναός των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, κτίσμα του 1725, ο Ναός των Αρχαγγέλων
Γαβριήλ και Μιχαήλ στον Γενή Μαχαλά, κτίσμα του 1850, το αρχοντικό
του Σεραφείμ Ρίζου με την ευφυέστατη υπέρθυρη επιγραφή του 1855
και μια σειρά άλλων, με σπάνιες ιδιαιτερότητες, τόσο στην κατασκευή
παραθύρων, θυρών, όσο και ακροκεράμων. Επιστρέφουμε στο Προκόπι,
στο ξενοδοχείο μας, για δείπνο και διανυκτέρευση.
7η ημέρα: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ – AΘΗΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο, για την πτήση της
επιστροφής μας στην Αθήνα μέσω Κωνσταντινούπολης.
*Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ
(ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ ΚΑΤΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

PASSP ORT

|9

6 Hμέρες Οδικώς

7 Hμέρες Οδικώς

• KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
• ΒΟΣΠΟΡΟΣ • ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

1η ημέρα: Συγκέντρωση ώρα 7:30 π.μ. και
αναχώρηση για Κομοτηνή με ενδιάμεσες στάσεις
κατά τη διαδρομή. Άφιξη στην Κομοτηνή και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Μετά το πρωινό, αναχώρηση για
Κωνσταντινούπολη.
Διέλευση
συνόρων.
Διασχίζοντας την Ανατολική Θράκη, στάση στη
Ραιδεστό, το σημερινό Τερκιντάγ. Άφιξη στην Πόλη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε τοπικό
εστιατόριο, διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την
κλασική ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε το Βυζαντινό
Ιππόδρομο, όπου βρίσκεται η στήλη του Θεοδοσίου
και ο Χάλκινος Τρίποδας των Δελφών, τη θρυλική
Αγία Σοφία, το Μπλε Τζαμί [Σουλτάν Αχμέτ], το
Παλάτι των Σουλτάνων Τοπ Καπί. Γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο. Μετάβαση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε το
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε την ξενάγησή
μας σε ένα από τα ωραιότερα Βυζαντινά μνημεία

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό
σε ξενοδοχείο 4* στην Κωνσταντινούπολη και 1
διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό
στην Ελλάδα
• 4 γεύματα ή δείπνα στην Κωνσταντινούπολη
• Κρουαζιέρα στα Πριγκηπόνησα
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
• Αρχηγός / Ξεναγός
• Ασφάλεια ταξιδίου

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
• Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
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που έμειναν σχεδόν άθικτα από το χρόνο, τη Μονή
της Χώρας [Καχριέ Τζαμί] και το Μπαλουκλί, όπου
βρίσκονται οι τάφοι των Πατριαρχών. Γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο. Επίσκεψη στην περίφημη σκεπαστή
αγορά, για να κάνετε τα ψώνια σας. Μετάβαση στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε
κέντρο με φολκλορικό πρόγραμμα.
5η ημέρα: Μετά το πρωινό επίσκεψη στα Ανάκτορα
του Ντολμά Μπαχτσέ και στη συνέχεια μετάβαση με
καραβάκι στα Πριγκηπόνησα, τα 4 νησιά διαμάντια,
Πρώτη, Αντιγόνη, Χάλκη, Πρίγκηπος. Στην Πρίγκηπο
θα κάνουμε την περιήγηση του νησιού και θα
θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά. Στη συνέχεια,
επίσκεψη στη Χάλκη με την περίφημη Θεολογική
Σχολή. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στην
Κωνσταντινούπολη. Μετάβαση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: Πρωινό, αναχώρηση για Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Είναι δυνατόν οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα να
γίνουν ορισμένες φορές σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη
ή Θεσσαλονίκη.
Η σειρά των ξεναγήσεων είναι δυνατόν να
διαμορφωθεί για καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος.

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Συγκέντρωση ώρα 7:30 π.μ. και αναχώρηση για
Κομοτηνή με ενδιάμεσες στάσεις κατά τη διαδρομή.
Άφιξη στην Κομοτηνή και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη.
Διέλευση συνόρων. Διασχίζοντας την Ανατολική
Θράκη, στάση στη Ραιδεστό, το σημερινό Τερκιντάγ.
Άφιξη στην Πόλη και προαιρετική κρουαζιέρα στον
Βόσπορο με ιδιωτικό καράβι. Κόστος 20€. Δείπνο
σε τοπικό εστιατόριο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο
σημαντικά αξιοθέατα της Πόλης. Θα ξεκινήσουμε από
το σουλτανικό ανάκτορο Τοπ Καπί στη χερσόνησο,
που ιδρύθηκε η αρχαία αποικία του Βυζαντίου.
Αμέσως μετά, επίσκεψη στο μεγαλύτερο μνημείο
του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης, την Αγία
Σοφία. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε το Βυζαντινό
Ιππόδρομο, το θρυλικό Μπλε Τζαμί (Σουλτάναχμετ)
και τη Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού. Γεύμα σε
τοπικό εστιατόριο και επίσκεψη στην εκπληκτική
Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί) με τα 5.000
μαγαζιά, για να κάνετε τις αγορές σας. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
4η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
Μετά το πρόγευμα, επίσκεψη στο ανάκτορο Ντολμά
Μπαχτσέ και αμέσως μετά από το Καμπατάς, θα
επιβιβαστούμε σε πλοίο για να επισκεφθούμε τα
Πριγκηπόνησα. Θα επισκεφτούμε την Πρίγκηπο.
Γεύμα σε παραλιακό εστιατόριο και για όσους
επιθυμούν προαιρετική βόλτα με τις παραδοσιακές
άμαξες το γύρο του νησιού. Αμέσως μετά, θα πάμε
στην Χάλκη με την περίφημη Θεολογική Σχολή και την
Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας στο λόφο της Ελπίδας.
Επιστροφή στην πόλη. Για το βράδυ σας προτείνουμε
διασκέδαση σε παραδοσιακό νυχτερινό κέντρο, με
ζωντανή ορχήστρα και παραδοσιακούς χορούς της
κοιλιάς (oriental). Κόστος 35€. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο στο Φανάρι, την Παναγία των
Βλαχερνών, τη Μονή της Χώρας με τα περίφημα
ψηφιδωτά, το Μπαλουκλί (Μονή Ζωοδόχου
Πηγής), που συνδέεται με τους θρύλους για τα
μισοτηγανισμένα ψάρια και την άλωση της Πόλης.
Ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΞΑΝΘΗ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση από την
Κωνσταντινούπολη. Διέλευση συνόρων και
άφιξη στην Ξάνθη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
7η ημέρα: ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό
σε ξενοδοχείο 4* στην Κωνσταντινούπολη και 2
διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό
στην Ελλάδα
• 4 γεύματα ή δείπνα στην Κωνσταντινούπολη
• Κρουαζιέρα στα Πριγκηπονήσια
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
• Αρχηγός / Ξεναγός
• Ασφάλεια ταξιδίου

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
• Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό

7 Hμέρες
Αεροπορικώς

4-5 Hμέρες
Αεροπορικώς

• ΒΑΡΣΟΒΙΑ
• ΚΡΑΚΟΒΙΑ
• ΒΙΕΝΝΗ

• ΡΩΜΗ
• ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ
• ΒΑΤΙΚΑΝΟ • ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΒΡΟΤΣΛΑΒ-ΓΟΥΝΤΖΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ- ΒIENNH – BΡΟΤΣΛΑΒ
Πρωινή πτήση της AUSTRIAN AIRLINES για Βιέννη
στις 06.40. Άφιξη στη Βιέννη στις 08.00 και αναχώρηση
για το Βρότσλαβ. Άφιξη και γνωριμία με την όχι τόσο
γνωστή πόλη του Βρότσλαβ, χτισμένη πάνω στον
ποταμό Όντερ. Θα δούμε το γοτθικό δημαρχείο, τον
ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, το Κολέγιο των
Ιησουιτών, όπου σήμερα στεγάζεται το πανεπιστήμιο,
και την βιβλιοθήκη του Οσολίν. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΒΡΟΤΣΛΑΒ – ΓΟΥΝΤΖ- ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη Γούντζ. Θα
ξεναγηθούμε στην πόλη, που γεννήθηκε η βιομηχανία.
Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις βιοτεχνίες
του 19ου αιώνα, τεράστια εντυπωσιακά παλαιά
εργοστάσια, που λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα
καθώς και παλάτια/οικίες των βιομηχάνων. Θα
δούμε, επίσης, το ναό της πόλης, καθώς και την
πάντα ζωντανή κεντρική οδό Πιοτρκόβσκα. Μετά την
περιήγησή μας, θα αναχωρήσουμε για τη Βαρσοβία.
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πάντα με την
υποστήριξη του έμπειρου συνοδού μας, θα γνωρίσουμε
την πανέμορφη πόλη. Θα περπατήσουμε την οδό Nowy
Swiat με τα υπέροχα καταστήματα και εστιατόρια, πριν
καταλήξουμε στην παλιά πόλη. Στη διαδρομή, θα δούμε
το πανεπιστήμιο, το ναό του σταυρού, όπου βρίσκεται
η καρδιά του Σοπέν, το προεδρικό μέγαρο, την όπερα
και φυσικά τη στήλη του βασιλιά Σιγισμούνδου, αυτού
που μετέφερε την πρωτεύουσα από την Κρακοβία,
εδώ. Πάντα με την υποστήριξη του έμπειρου συνοδού
μας, θα δειπνήσουμε και στη συνέχεια, γιατί όχι, να
γευτούμε μία από τις εκατοντάδες βότκες, που παράγει
η Πολωνία σε πολύ γραφικά στέκια!
3η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρωινό και πρώτη γνωριμία με την πόλη, μέσω μίας
πανοραμικής ξενάγησης. Θα επισκεφθούμε το πάρκο
Γουαζιένκι με το άγαλμα του Σοπέν, το Παλάτι στο
νερό, το αμφιθέατρο και το μνημείο της μεγάλης νίκης
του βασιλιά Γιάν Σομπιέσκι έναντι των Οθωμανών. Θα
επισκεφθούμε τη συνοικία Πράγα απέναντι από τον
ποταμό Βιστούλα και θα θαυμάσουμε το καινούριο
στάδιο, που φιλοξένησε το EURO 2012, με πρώτο
παιχνίδι το Πολωνία-Ελλάδα. Επιστρέφουμε προς το
γκέτο και την πλατεία Βίλυ Μπράντ, όπου βρίσκεται
το μνημείο του ολοκαυτώματος και συνεχίζουμε για
την πλατεία με το μνημείο της εξέγερσης του λαού της
Βαρσοβίας. Καταλήγουμε έξω από την παλιά πόλη,
με το οχυρωματικό έργο Μπάρμπικαν και το σπίτι της
Μαρί Κιουρί. Τελευταία στάση, μία επίσκεψη στο παλάτι
των Επιστημών και των Τεχνών, δώρο του Σοβιετικού
λαού στους αδελφούς Πολωνούς, σήμα κατατεθέν
της πόλης για δεκαετίες. Ελεύθερος χρόνος για να
απολαύσετε την όμορφη πόλη.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βιέννη-Αθήνα με
Austrian Airlines
• 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.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος
• Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους και τα
μουσεία

4η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την Βασιλική
Κρακοβία με ενδιάμεση στάση στην πόλη Τσεστοχόβα,
που θα επισκεφθούμε το διάσημο μοναστήρι στον
«λαμπερό λόφο», όπου φυλάσσεται η θαυματουργή
εικόνα της «Μαύρης Παναγιάς» από τον 14ο αιώνα,
που έφτασε εδώ από την Κωνσταντινούπολη. Άφιξη και
το βράδυ, μετά την πρώτη γνωριμία με την παλιά πόλη,
σας προσφέρουμε δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο
με κουζίνα από τα Καρπάθια όρη συνοδεία βιολιών.
Μην παραλείψετε τη μοναδική εμπειρία ενός ζωντανού
προγράμματος jazz, που ο συνοδός θα μας προτείνει
στη συνέχεια.
5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ- ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Σήμερα, θα περιηγηθούμε στην 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 κτήρια του
πανεπιστημίου και την μοναδική πλατεία της αγοράς με
διαστάσεις 200 x 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 Στανισλάβ 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 υπέροχη σοκολατερί Βέντελ,
περπατάμε τον εμπορικό δρόμο Φλοριάνσκα, όπου και
το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι καφέ Γιάμα Μιχαλίκα.
Για το τέλος, έμεινε η Όπερα και το κομμάτι του παλιού
τείχους με την πύλη Φλοριάνσκα και τον ομώνυμο
εμπορικό δρόμο. Το απόγευμα, θα επισκεφθούμε τα
μεγαλύτερα αλατωρυχεία της Ευρώπης, που σήμερα
λειτουργούν ως μουσείο και έχουν περισσότερους από
1.100.000 επισκέπτες ετησίως. Εκκλησίες, εστιατόρια,
λίμνες, έργα τέχνης, αγάλματα, αίθουσες δεξιώσεων
και συναυλιών θα συναντήσουμε στη διαδρομή, όλα
λαξευμένα στο αλάτι! Επιστροφή στην παλιά πόλη και
δείπνο σε τοπικό ζυθοποιείο με κότσια και φρέσκια
μπύρα.
6η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΒΙΕΝΝΗ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για το Άουσβιτς. Εκεί,
θα δούμε από κοντά τα γερμανικά στρατόπεδα
συγκέντρωσης αιχμαλώτων στη διάρκεια του 2ου
παγκοσμίου πολέμου, το στρατόπεδο εξόντωσης
Birkenau, καθώς και το μουσείο με τα ντοκουμέντα.
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας νοτιοδυτικά, θα
περάσουμε έξω από το Κατοβίτσε και μέσω της
Τσεχικής Δημοκρατίας, περνάμε το Μπρνό και
καταλήγουμε στην αυτοκρατορική Βιέννη. Μετά την
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο, μία πρώτη γνωριμία με τη
νυχτερινή Βιέννη παρέα με τον συνοδό της εκδρομής.
7η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ) - ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό, ξεκινάμε την πανοραμική ξενάγηση
της πόλης, για να δούμε μεταξύ άλλων, την περίφημη
Όπερα, το νεοκλασικό Κοινοβούλιο, το νεογοτθικό
Δημαρχείο, τους αυτοκρατορικούς κήπους, το
συγκρότημα του παλατιού Χόφμπουργκ, το μουσείο
Φυσικής Ιστορίας. Στη συνέχεια, θα περπατήσουμε την
Ελληνική γειτονιά στο ιστορικό κέντρο, πριν φτάσουμε
στον καθεδρικό του Αγ. Στεφάνου και τους υπέροχους
πεζόδρομους, με τα καταστήματα και τα περίφημα
Βιεννέζικα καφέ, όπως οι Ντέμελ και Ζάχερ. Ελεύθερος
χρόνος να χαρείτε την πόλη, μιας και η πτήση της
επιστροφής είναι το βράδυ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

1η ημέρα: ΑΘΉΝΑ - ΡΏΜΗ, ΞΕΝΆΓΗΣΗ &
ΚΑΤΑΚΌΜΒΕΣ (ROME BY NIGHT)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για
Ρώμη. Άφιξη, συνάντηση με τον Ελληνόφωνο ξεναγό
και γνωριμία με την «Αιώνια Πόλη». Ξεκινάμε
τη ξενάγηση της πόλης με πρώτη επίσκεψη 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 αρχιτεκτονικά
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 καταλήξουμε στο
πιο αντιπροσωπευτικό κτίριο της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας, το επιβλητικό Κολοσσαίο & την
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εν συνέχεια, θα
επιβιβαστούμε στο λεωφορείο για το πανοραμικό
μέρος της ξενάγησης όπου θα δούμε τον ιππόδρομο,
το νησάκι Τιβερίνα, το Κάστρο των Αγγέλων, την
βίλα Μποργκέζε, την διάσημη Βία Βένετο και θα
καταλήξουμε στα ξενοδοχεία σας όπου θα έχετε
χρόνο για ξεκούραση. Για το βράδυ προαιρετικά
μπορείτε να ακολουθήσετε το Rome by Night, μια
ξεχωριστή περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης
ανάμεσα στα φωταγωγημένα κτίρια της, που σίγουρα
θα σας εντυπωσιάσει η διαφορετική της όψη υπό το
φως των αστεριών.
2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΊΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΎ & ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΑΓ.
ΠΈΤΡΟΥ
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 τέχνης & 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 αρχιτεκτονική 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
είναιη μεγαλύτερη παπική εκκλησία, όπου στο
εσωτερικό της βρίσκονται εκατοντάδες αγάλματα με
αποκορύφωμα τη Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου.)
3η ημέρα: ΡΏΜΗ -ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ
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 μεγαλοπρεπές
Ντουόμο με το περίφημο καμπαναριό του Τζιότο,
το Βαπτιστήριο - ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής 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 ημέρα: ΡΏΜΗ
Χρόνος ελεύθερος στην αιώνια πόλη. Περπατήστε
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 (για το 4ήμερο πρόγραμμα).
5η ημέρα: ΡΏΜΗ-ΑΘΉΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια με ALITALIA Airlines
• 3 ή 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ σε
ξενοδοχείο 3*, 4*, 4*sup
• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο
• Ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης
• Ελληνόφωνη ξενάγηση στις Κατακόμβες
• Μεταφορά από/προς τα μουσεία του Βατικανού
• Ελληνόφωνη ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού
• Κόστος αποσκευής έως 23 κιλά
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φόροι αεροδρομίων
• Checkpoints €30 (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) με κόστος εισόδου €30 ο
ενήλικας, €25 παιδί 6-18 ετών/φοιτητής έως 25
ετών (πληρωτέα απευθείας στο ξεναγό)| Rome by
night : €25 το άτομο, Φλωρεντία : €85 το άτομο
(για min συμμετοχή 7-8 άτομα)
• Δημοτικός φόρος της Ρώμης €6 (για τα 4* ξενοδοχεία)
/ €4 (για τα 3* ξενοδοχεία) την ημέρα ανά άτομο
• Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΡΏΜΗ, ΣΙΈΝΑ,
ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ, ΒΕΝΕΤΊΑ

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
& ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΜΟ
-ΛΟΥΓΚΑΝΟ

7 Hμέρες Οδικώς
8 Hμέρες Οδικώς
9 Hμέρες Οδικώς

ΡΏΜΗ, ΣΙΈΝΑ, ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ, ΒΕΝΕΤΊΑ
ΒΕΡΟΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΜΟ & ΛΟΥΓΚΑΝΟ
7 ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ - ΕΝ ΠΛΩ ΠΡΟΣ ΑΝΚΟΝΑ
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω διώρυγας Κορίνθου,
όπου και θα έχουμε στάση για ξεκούραση και καφέ-γεύμα,
φθάνουμε στην Πάτρα, όπου επιβιβαζόμαστε στο πλοίο.
Αναχώρηση για Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ – ΡΩΜΗ
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για τη
Ρώμη. Άφιξη στην πόλη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Ελεύθερος χρόνος για μια βραδινή γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ
ΕΚΔΡΟΜΉ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΌ ΤΊΒΟΛΙ & VILLA D’ESTE)
Πρωινό και αναχωρούμε για την ξενάγησή μας, κατά την
οποία θα δούμε μεταξύ άλλων, την πλατεία της Βενετίας με
το μνημείο του Βιττόριο Εμμανουέλε και το Παλάτσο Βενέτσια,
το Καπιτώλιο, τη Ρωμαϊκή αγορά, το επιβλητικό Κολοσσαίο
κ.α. Ελεύθερος χρόνος σε μια από τις καλύτερες αγορές
της Ιταλίας. Εμείς προαιρετικά σας προτείνουμε να μας
ακολουθήσετε σε μια εκδρομή (έξοδα ατομικά) στο Τίβολι και
την Villa D’Este, μία από τις σημαντικότερες αναγεννησιακές
βίλες στην Ιταλία, με τους περίφημους 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, έναν
περίπατο στο μεσαιωνικό Τίβολι. Επιστροφή στη Ρώμη.
Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Φλωρεντία, 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 αντέχουν στο χρόνο. Άφιξη στη
Φλωρεντία 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 Βαπτιστήριο,

Περιλαμβάνονται:

• Εισιτήρια πλοίου Πάτρα-Ανκόνα-Πάτρα σε τετράκλινες
εσωτερικές καμπίνες με WC.
• 4 διανυκτερεύσεις (7ήμερο), 6 διανυκτερεύσεις (9ήμερο) σε
ξενοδοχεία 4*.
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίων)
• Μεταφορές, περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν.
• Αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.A.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Βαπορέττο στη Βενετία 15€ ανά άτομο (πληρωτέο τοπικά)
• Checkpoint – είσοδοι πόλεων 25€ (7ημερο), 30€ (9ημερο)
σύνολο ανα άτομο (πληρωτέα τοπικά)
• Είσοδοι μουσείων, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων
• Ό,τι αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
• Δημοτικοί φόροι πόλεων (καταβάλλονται επί τόπου στα
ξενοδοχεία)

το Καμπανίλε του Τζιότο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε κ.ά..
Τακτοποίηση και χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τη μαγευτική Βενετία. Άφιξη
νωρίς το μεσημέρι και ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης.
Μεταφορά με το βαπορέττο στο ιστορικό κέντρο της
Γαληνοτάτης. Θα ξεκινήσουμε από το νησί του Αγίου Μάρκου,
ένα από τα 118 νησάκια, που αποτελούν τη Βενετία και
συνδέονται από περίπου 400 γέφυρες. Η πλατεία του Αγίου
Μάρκου έχει χαρακτηριστεί από τον Ναπολέοντα ως «το
ωραιότερο σαλόνι του κόσμου». Εδώ θα δούμε 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 στεναγμών. Χρόνος
ελεύθερος, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΝΚΟΝΑ – ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Τακτοποίηση
στις καμπίνες μας και απόπλους για το λιμάνι της Πάτρας.
7η ημέρα: ΠΑΤΡΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την πόλη μας, με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και φαγητό.
ΕΠΙΠΛΕΩΝ ΣΤΙΣ 9 ΗΜΕΡΕΣ
6η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μιλάνο, με ενδιάμεση στάση
και περιήγηση στην Βερόνα. Περνώντας την επιβλητική
κεντρική πύλη του ιστορικού κέντρου της πόλης, θα βρεθούμε
στην Πιάτσα Μπρα, όπου μας θα δούμε τη Ρωμαϊκή Αρένα,
το παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας, καθώς και τον τάφο
της και φυσικά πολλά υπαίθρια café, πιτσαρίες και τρατορίες.
Συνεχίζουμε για το Μιλάνο, άφιξη και περιήγηση στην
οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, του παγκόσμιου κέντρου
μόδας. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, το μεγαλύτερο γοτθικό
κτίριο της χώρας, τον περίφημο καθεδρικό ναό Ντουόμο, το
νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος.
Διανυκτέρευση.
7η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΜΟ- ΛΟΥΓΚΑΝΟ
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στο Κόμο και στο Λουγκάνο.
Άφιξη στο Κόμο, πόλη στη Λομβαρδία της Ιταλίας, 45 χλμ.
βόρεια του Μιλάνου. Τοποθετημένο στη νότια άκρη του
νοτιοδυτικού βραχίονα της ομώνυμης λίμνης Κόμο, είναι
αναμφισβήτητα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της
Βόρειας Ιταλίας. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο και θα
έχουμε χρόνο να το θαυμάσουμε. Στη συνέχεια, αναχώρηση
για Ελβετία. Τοπία υπέροχα μας οδηγούν στην πρώτη
Ελβετική πόλη, το Λουγκάνο. Μικρή περιήγηση και βόλτα
στην παραλία της λίμνης. Επιστροφή το απόγευμα στο Μιλάνο.
Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ANKONA –ΕΝ ΠΛΩ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την Ανκόνα. Τακτοποίηση
στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.
9η ημέρα: ΠΑΤΡA – ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και άμεση αναχώρηση για
Αθήνα.
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ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

ΤΑ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ»!
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ – ΤΙΡΑΝΑ Η ΔΥΡΡΑΧΙΟ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα Τίρανα. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΆΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΜΠΟΥΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ –
ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ Η ΝΕΟΥΜ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση. Στο ταξίδι μας προς το Μαυροβούνιο, θα περάσουμε από
τον Άγιο Στέφανο και θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα στο Μπόκα Φιόρδ, ένα από τα
ωραιότερα της Ευρώπης. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πρωτεύουσα του Μοντενεγκρικού
Τουρισμού, την Μπούτβα, με τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά
δρομάκια της και τα όμορφα μικρά καταστήματα. Μέσα από μια φανταστική διαδρομή,
φτάνουμε στο μοναδικό Μεσογειακό φιόρδ, στον κόλπο του Κότορ. Χρόνος ελεύθερος για να
περιηγηθείτε 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή του Τρέμπινιε ή
Νέουμ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρωινό και αναχώρηση για το «Μαργαριτάρι της Αδριατικής», το Ντουμπρόβνικ. Περιήγηση
στην ιστορική πόλη, στον Καθεδρικό ναό, το Κυβερνείο και πολλά μεσαιωνικά κτίρια-μνημεία
UNESCO. Χρόνος για βόλτα στην όμορφη πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΣΠΛΙΤ – ΤΡΟΓΚΙΡ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόσταρ. Η πόλη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης μας ταξιδεύει στους
αιώνες, δίπλα στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Το όνομα Μόσταρ σημαίνει «αυτός που φυλάει
τη γέφυρα» και πάντα η γέφυρα υπήρξε το κέντρο των δραστηριοτήτων της πόλης. Συνεχίζουμε
με το γραφικό Σπλιτ, ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Αδριατικής, που το διάλεξε ο
Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός για να χτίσει το παλάτι του. Ακολουθεί το Μεσαιωνικό
Τρογκίρ, σε μία ακόμα πανέμορφη περιοχή της Κροατίας. Δείπνο και διανυκτέρευση στην
ευρύτερη περιοχή του Σπλιτ/Σίμπενικ.
5η ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε για το Ζαντάρ. Με μεσογειακό κλίμα, ιστορικά μνημεία
και μαγευτικές παραλίες, το Ζαντάρ θυμίζει ελληνικό νησί. Η παραλιακή πόλη της Κροατίας
φιλοξενεί καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια με ενετικές και ιταλικές επιρροές. Συνεχίζουμε
για ένα από τα σπάνια θαύματα της φύσης, τις λίμνες Πλίτβιτσε και τους καταρράκτες, που
τις ενώνουν. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την πανέμορφη πρωτεύουσα της Κροατίας, το
Ζάγκρεμπ, με πολλά καλοδιατηρημένα κτίρια του 19ου αιώνα. Περίπατος στο Ζάγκρεμπ, στη
λεωφόρο Κυρίλλου και Μεθοδίου, την πλατεία του Αγίου Μάρκου, το Δημαρχείο, την άνω πόλη,
τον Καθεδρικό ναό, την Αρχιεπισκοπή και άλλα αξιοθέατα. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Μετά το πρωινό αφήνουμε για λίγο την Κροατία για την καταπράσινη Σλοβενία και ένα
από τα πιο γνωστά σπήλαια στην Ευρώπη, το Ποστόινα. Θα διασχίσουμε με το ειδικό τρένο
το σπήλαιο με τους υπέροχους σταλακτίτες, σε διάφορες αποχρώσεις και σχήματα. Στη
συνέχεια, θα επισκεφθούμε την Λιουμπλιάνα, την εντυπωσιακή Σλοβένικη πρωτεύουσα,
όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, ένα μείγμα από μπαρόκ, αναγεννησιακά και
Αrt Nouveau κτίρια, κάτω από την επιβλητική σκιά του Μεσαιωνικού της κάστρου. Χρόνος
ελεύθερος για αγορές και βόλτα. Η αξέχαστη μέρα θα καταλήξει και πάλι στην Κροατία και την
πρωτεύουσά της, το Ζάγκρεμπ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η ημέρα:ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΙΣ Η ΚΡΑΓΚΟΥΓΕΒΑΤΣ
Γεμάτοι εικόνες και αναμνήσεις από την Κροατία αναχωρούμε για Σερβία. Άφιξη στο όμορφο
Βελιγράδι, την πρωτεύουσα που καθρεφτίζεται στα νερά του Δούναβη. Σύντομη περιήγηση στην
πόλη, από τον κεντρικό και εμπορικό δρόμο Κνεζ Μιχαήλοβα θα οδηγηθούμε στο εντυπωσιακό
Κάστρο Καλεμεγδάν, στη συμβολή των ποταμών Σάβα & Δούναβη, με εκπληκτική θέα! Θα
δούμε, επίσης, τις εκκλησίες Ρούτζικα
και Aγ. Παρασκευή, την πλατεία
Περιλαμβάνονται:
Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το
• Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
αρχοντικό της Πριγκίπισσας Λιούμπικα,
• 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*,
το Κοινοβούλιο. Συνεχίζουμε για τη Νις
4* (1Τίρανα, 2 Τρέμπινιε ή Νέουμ, 1 ευρύτερη
ή Κραγκούγεβατς, όπου φτάνουμε
περιοχή του Σπλιτ/Σίμπενικ, 2 Ζάγκρεμπ, 1 στη Νις
αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση
ή Κραγκούγεβατς)
στο ξενοδοχείο, υπόλοιπος χρόνος
• Ημιδιατροφή καθημερινά
ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.
• Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος
8η ημέρα: ΝΙΣΉ ΚΡΑΓΚΟΥΓΕΒΑΤΣ –
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
ΑΘΗΝΑ
ασφάλιση έως 75 ετών
Πρόγευμα και αναχώρηση για την
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Δεν περιλαμβάνονται:
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• Checkpoint 20€
• Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων, είσοδοι σε
μουσεία, αξιοθέατα, Λίμνες Πλίτβιτσε (περίπου
34€), σπήλαιο Ποστόινα (25,90€)
• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

10 Hμέρες Οδικώς

5 Hμέρες
Αεροπορικώς

6 Hμέρες
Αεροπορικώς

ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΓΡΑΝΑΔΑ – ΡΟΝΤΑ ΣΕΒΙΛΛΗ - ΚΟΡΔΟΒΑ -ΤΟΛΕΔΟ – ΜΑΔΡΙΤΗ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΦΙΓΚΕΡΑΣ –
ΤΖΙΡΟΝΑ - ΝΤΑΛΙ – ΓΚΑΟΥΝΤΙ

ΠΑΡΊΣΙ ΚΑΙ
ΝΤΊΣΝΕΥΛΑΝΤ

8 Hμέρες
Αεροπορικώς

8 Hμέρες
Αεροπορικώς

5 Hμέρες
Αεροπορικώς

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑΣ

MΑΔΡΊΤΗ / ΑΝΔΑΛΟΥΣΊΑ

ΛΙΣΣΑΒΏΝΑ
ΛΙΣΣΑΒΏΝΑ, ΣΙΝΤΡΑ, ΚΑΣΚΑΪΣ, ΕΣΤΟΡΙΛ

7 Hμέρες
Αεροπορικώς

8 Hμέρες
Αεροπορικώς

7 Hμέρες
Αεροπορικώς

ΧΏΡΕΣ ΤΗΣ BΑΛΤΙΚΉΣ

ΓΕΩΡΓΊΑ – ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΆΝ

ΣΚΩΤΙΑ – ΧΑΙΛΑΝΤΣ
– ISLE OF SKY

5 Hμέρες
Αεροπορικώς

6 Hμέρες
Αεροπορικώς

ΒΙΕΝΝΗ

ΣΙΚΕΛΊΑ

ΤΑΛΛΊΝ – ΡΊΓΑ – ΒΊΛΝΙΟΥΣ

8 Hμέρες
Αεροπορικώς

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ –
NOΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔΣ

ΒΙΈΝΝΗ - ΜΕΛΚ – ΚΡΕΜΣ - ΚΟΙΛΆΔΑ ΒΆΧΑΟΥ - ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ
ΣΤΟ ΔΟΎΝΑΒΗ – ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ ΤΙΜΊΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΎ – ΜΆΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΆΝΤΕΝ
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7 Hμέρες
Αεροπορικώς

5 Hμέρες
Αεροπορικώς

5-6 Hμέρες
Αεροπορικώς

ΑΥΣΤΡΙΑ - ΒΑΥΑΡΙΑ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

10 Hμέρες
Αεροπορικώς

5 Hμέρες
Αεροπορικώς

5 Hμέρες
Αεροπορικώς

ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ –
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΣΕΡΒΊΑ - ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ

ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ

6 Hμέρες
Αεροπορικώς

7 Hμέρες
Αεροπορικώς

5 Hμέρες
Αεροπορικώς

ΚΟΣΤΙΈΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΆΝΑ
& BELLA ΝΆΠΟΛΗ

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΊΑΣ ΛΊΜΝΗ ΜΠΌΝΤΕΝΖΈΕ

ΜΑΔΡΊΤΗ / ΤΟΛΈΔΟ

5 Hμέρες
Αεροπορικώς

7 Hμέρες
Αεροπορικώς

7 Hμέρες
Αεροπορικώς

ΜΑΛΤΑ

ΜΠΕΝΕΛΟΎΞ

ΑΓΓΛΙΑ - ΚΟΡΝΟΥΑΛΗ ΟΥΑΛΙΑ

ΜΕΓΆΛΟΣ ΓΎΡΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΊΑΣ

Δεν περιλαμβάνονται:
14•| Φόροι αεροδρομίων 75€

• Είσοδοι σε μουσεία & πόλεις, αξιοθέατα και
αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα

ΜΌΝΑΧΟ - ΑΝΆΚΤΟΡΟ RESIDENZ – ΝΥΡΕΜΒΈΡΓΗ - ΚΆΣΤΡΑ
ΒΑΥΑΡΊΑΣ – ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ ETTAL – ΟΜΠΕΡΑΜΜΕΡΓΚΆΟΥ ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - TEGENSEE

ΦΡΟΎΣΚΑ ΓΚΌΡΑ - «ΆΓΙΟ ΌΡΟΣ» ΣΕΡΒΊΑΣ ΝΌΒΙ ΣΑΝΤ - SREMSKI KARLOVCI

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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 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 παγκοσμίως, 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 Ό,τι 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 Ό,τι 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 περίπτωση 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 αλληλέγγυα απέναντι στο γραφείο μας για την καταβολή τους.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να
επισημανθεί Ό,τι 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, Ό,τι 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 Ό,τι 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) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 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 ταξίδι 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, Ό,τι 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 επιλύσουν 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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