
 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

1η Μέρα – Πετάμε για Μπολόνια, και το πολύ σε 2 ώρες μετά την άφιξη  είμαστε στην  
ξακουστή Βενετία. Θα πάρουμε τα γνωστά βαπορέτα για να επισκεφθούμε την Πλατεία 
Αγίου Μάρκου, να δούμε το Παλάτσο Ντουκάλε, το Καμπανίλε, το Ριάλτο, το Κανάλε 
Γκράντε και πολλά ακόμη από τα …υπέροχα της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας! Χρόνος 
για ένα ρομαντικό δείπνο αλλά και μια βόλτα με γόνδολα στα κανάλια… Το βράδυ 
πάμε για ύπνο στο Μέστρε. 

2η Μέρα – Πρωινό και πάμε για την κοντινή Βερόνα όπου θα δούμε την Αρένα και το 
σπίτι των Καπουλέτων, τις πιάτσα Μπρά και ντέλε Έρμπε, τον πανέμορφο πεζόδρομο 
της via Mazzini όπου όλη η υπέροχη αγορά της πόλης. Χρόνος για καφεδάκι και 
φύγαμε για την πανέμορφη λίμνη Γκάρντα όπου θα επισκεφθούμε το πιο γραφικό 
λιμανάκι της, το αρχοντικό Σιρμιόνε. Χρόνος για βόλτα και ανέβασμα στο κάστρο του 
αριστοκρατικού αυτού  θέρετρου, και φεύγουμε για Κόμο. Ίσως η πιο όμορφη εμπειρία 
του ταξιδιού… Η πόλις του μεταξιού είναι χωμένη ανάμεσα στην ομώνυμη λίμνη και το 
σβήσιμο μιας απόληξης των Άλπεων . Θα κάτσουμε μέχρις αργά για να απολαύσετε 
μια βόλτα στη λίμνη, να ανεβείτε με το τελεφερίκ και να δείτε λίμνες και βουνά από 
ψηλά, αλλά και ένα δείπνο σε κάποιο από τα παραλιακά εστιατόριά. Όταν κουραστείτε, 
φεύγουμε για το κοντινό Μιλάνο όπου διανυκτερεύουμε. 

3η Μέρα – Πρωινό και πάμε στο κέντρο της πολύβουης αυτής μεγαλούπολης που 
εκτός από τον υπέροχο καθεδρικό ναό της (Duomo), την εξαιρετικής φινέτσας Γκαλερία 
του Βιτόριο Εμανουέλε Β’, την περίφημη Σκάλα και το κάστρο της Φορτέτσα, έχει και 
την καλύτερη αγορά της Ιταλίας ακριβώς μπροστά στα πόδια σας…! Τελειώνοντας, 
λίγο πριν τις 13:00, φεύγουμε για το αεροδρόμιο του Μπέργκαμο από όπου παίρνουμε 
την πτήση της Ryanair για την επιστροφή μας στην Θεσσαλονίκη.   

 

Αναχ. Ξενοδοχείο 
Τιμή σε 
δίκλινο 
τρίκλινο 

Τιμή σε 
μονόκλινο 

Πτήσεις 

10/02 

Μέστρε 
Ambasciatori 4* 

Μιλάνο 
IH Gioia 4* 

Από 
€ 357 

Από 
€ 417 

Ryanair 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ 12:00 – 13:00 
ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15:15 – 18:20 

 



 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

1η Μέρα – Πετάμε για Μπέργκαμο, και ξεκινάμε άμεσα για ένα ονειρικό οδοιπορικό. 
Θα παραπλεύσουμε τη λίμνη του Κόμο, εκεί όπου η φύση οργιάζει, και κινούμενοι  
προς τα βόρεια θα περάσουμε σύντομα σε Ελβετικό έδαφος. Πρώτη μας στάση το 
ξακουστό Σεν Μόριτς. Χαλαρώνουμε στη λίμνη και τα στενά γραφικά δρομάκια του 
παίρνοντας λίγο από αίσθηση jet set… και συνεχίζουμε για το κοντινό Νταβός. Στη 
γραφική κωμόπολη μαζεύονται του κόσμου οι ισχυροί, γιατί όχι και μείς ! Ευκαιρία για 
ένα καφέ λίγο πριν συνεχίσουμε για την Κούρ όπου και θα διανυκτερεύσουμε. 

2η Μέρα – Πρωινό και πάμε πρώτα στην κοντινή Λουκέρνη. Θα περπατήσουμε στο 
περίφημο ξύλινο μεσαιωνικό γεφύρι της και αφού σεργιανίσουμε για λίγο στην 
ομώνυμη λίμνη, συνεχίζουμε για τους καταρράκτες του Ρήνου στην περιοχή του 
Σάφχαουζεν. Το τοπίο είναι κάτι που ξετρελαίνει αλλά έχει και συνέχεια… 
Παραπλέουμε τον Ρήνο για να δούμε πρώτα το γραφικό αλλά λιλιπούτειο Στάιν άμ 
Ράιν και λίγο μετά φθάνουμε στην πόλη-κόμβο Κονστάνζ, πάνω στα Γερμανο-Ελβετικά 
σύνορα. Η όμορφη πόλις μαζί με την υπέροχη λίμνη της δίνει την δυνατότητα για ένα  
χαλαρό μεσημεριανό γεύμα, πριν συνεχίσουμε για την πρωτεύουσα της Ελβετίας, 
Ζυρίχη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πάμε να σεργιανίσουμε στη πόλη. Θα 
περπατήσουμε την κεντρικότερη οδό της πόλης, την Μπάνχοφστρασε και αφού δούμε 
τις εντυπωσιακές εκκλησίες της Φράουμινστερ και Γκρόσμυνστερ θα καταλήξουμε 
στην γραφική λίμνη της πόλης για …λίγη ρομαντζάδα. Όταν κουραστείτε, πάμε για 
ύπνο. 

3η Μέρα – Πρωινό και πάμε δυτικά. Περνάμε από την τριεθνή πόλη της Μπάλ 
(Βασιλεία) και σε λίγο φθάνουμε στη Γαλλική Μυλούζ. Μεταξύ άλλων, στην τόσο 
γραφική αυτή πόλη προτείνουμε επίσκεψη στο Μουσείο  των Αυτοκινήτων λίγο πριν 
συνεχίσουμε για την Κολμάρ, άλλη μια απίστευτη ομορφιά της Αλσατίας. Το πεδίο του 
Άρεως και η Μικρή Βενετία θα σάς εντυπωσιάσουν… Συνεχίζουμε όμως για το πολύ 
μεγαλύτερο Στρασβούργο, εδώ που κτυπά η καρδιά της Ενωμένης Ευρώπης. Ο 
καθεδρικός ναός και η Μικρή Γαλλία, μαζί με τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι λίγα από αυτά που θα θαυμάσουμε… Ώρα για ένα γραφικό δείπνο 
στα κανάλια της πόλης… Πρέπει όμως να πάμε για …νάνι κάποτε ! 

4η Μέρα Πρωινό νωρίς και φεύγουμε μέσω Σάαρμπούκεν για το αεροδρόμιο του Χάν. 
από όπου παίρνουμε την πτήση της Ryanair για την επιστροφή μας στην Θεσσαλονίκη 
στις.   

Αναχ. Ξενοδοχείο 
Τιμή σε 
δίκλινο 
τρίκλινο 

Τιμή  
σε 

μονόκλινο 
Πτήσεις 

12/02 

Κούρ :ABC Quality 4*  
Ζυρίχη : AJA Zurich 4* 

Στρασβούργο: 
Mercure Centre 4* 

Από 
€ 552 

Από 
€ 750 

Ryanair 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ 13:40 – 14:50 

ΧΑΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12:20 – 15:55 

 



 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

1η Μέρα – Πετάμε για Χάν (περιοχή Φρανκφούρτης) και από κει ξεκινάμε άμεσα για το 
κοντινό Λουξεμβούργο. Θα πάμε πρώτα στο ξενοδοχείο μας και αφού τακτοποιηθούμε 
θα πάμε για μια νυχτερινή βόλτα στην εντυπωσιακή αυτή πόλη, Ο καθεδρικός ναός 
της, το παλάτι του Μεγάλου Δουκάτου, το κτήριο του Δημαρχείου , θα είναι κάποια από 
όσα θα θαυμάσουμε. Ένα ώρα όμως για ένα ποτό ή δείπνο λίγο πριν πάμε για ύπνο. 

2η Μέρα – Πρωινό και πάμε πρώτα να δούμε την γύρω περιοχή. Το Λουξεμβούργο 
είναι γνωστό και για τα περίφημα προάστιά του, όπως το Μπωφόρ με το εκπληκτικό 
κάστρο του αλλά και το Βάλεντορφ στα Γερμανικά σύνορα. Θα αφήσουμε πίσω μας 
όμως τα όμορφα αυτά μέρη για να φθάσουμε μέσα από μια ξεκούραστη διαδρομή στην 
πρωτεύουσα του Βελγίου, τις όμορφες Βρυξέλλες. Ατόμιουμ, Χρηματιστήριο, 
εγκαταστάσεις ΝΑΤΟ αλλά προπάντων η ξακουστή Γκράν Πλάτς θα σας 
ενθουσιάσουν. Εδώ ένα καφεδάκι ή ένα brunch… μετά συνοδείας Βελγικής μπύρας 
προτείνονται ασυζητητί…  Συνεχίζουμε όμως για την περιοχή της Φλάνδρας όπου και 
θα καταλύσουμε, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Γάνδης. Τακτοποίηση και πάμε 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη και τα κανάλια της… Δείπνο, σεργιάνι ή ένα ποτό 
σε ένα από τα γραφικά café της πόλης αξίζουν πριν να πάμε για ύπνο. 

3η Μέρα – Πρωινό και μετά από μια επίσκεψη στη πόλη με το φως της ημέρας όπου 
θα δούμε τον καθεδρικό ναό και το περίφημο καμπαναριό που δεσπόζει στη πόλη 
αλλά και το παρακείμενο κάστρο ανάμεσα στα κανάλια. Πάμε όμως λίγο ακόμα δυτικά 
καθώς 50 χλμ. πιο κάτω βρίσκεται η Μπρύζ, το πραγματικό στολίδι αυτής της χώρας. 
Η πόλις – χαρακτηρισμένη ολόκληρη ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς – είναι ένα 
κόσμημα λίγο πριν βγει κανείς στις όχθες της Μάγχης, γεωγραφικά στο ύψος του 
Λονδίνου. Απολαύστε την γαλήνη και την ομορφιά της πόλης κατά τη διάρκεια ενός 
γεύματος σε κάποιο από τα πολυάριθμα bistrot στα πανέμορφα κανάλια της… Λίγο 
πριν γυρίσουμε στη Γάνδη, μην ξεχάσετε να πάρετε/δοκιμάσετε κάποια από τις 
άπειρες ποικιλίες εκλεκτής σοκολάτας… Βρίθουν εδώ αυτές ! 

4η Μέρα Πρωινό νωρίς και φεύγουμε για το αεροδρόμιο του Τίλ στο Μπωβαί  από 
όπου παίρνουμε την πτήση της Ryanair για την επιστροφή μας στην Θεσσαλονίκη. 

Αναχ. Ξενοδοχείο 
Τιμή σε 
δίκλινο 
τρίκλινο 

Τιμή  
σε 

μονόκλινο 
Πτήσεις 

15/02 

Λουξεμβούργο : 
Doubletree by Hilton 4*  
Γάνδη : Holiday Inn 

Express 3*  

Από 
€ 426 

Από 
€ 558 

Ryanair 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΧΑΝ 16:20 – 18:05 

ΜΠΩΒΕ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 11:35 – 15:25 

 

  



 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

1η Μέρα – Πετάμε για Παρίσι (Μπωβαί), και σε περίπου μια ώρα είμαστε στην πόλη 
του Φωτός. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας άμεσα, αρχίζοντας από την -
ταλαιπωρημένη πλέον- πλατεία της Δημοκρατίας, την καινούργια Οπερά στην 
Βαστίλη, τον Σηκουάνα, τις νησίδες Σεν Λουϊ και Λα Σιτέ όπου και η - επίσης  
βασανισμένη πλέον -  Παναγία των Παρισίων. Θα συνεχίσουμε με το Πάνθεον, τους 
κήπους του Λουξεμβούργου, την σχολή Καλών Τεχνών, το Παλάτι του Λούβρου, την 
πλατεία Ομονοίας, την Βουλή, το υπουργείο των Εξωτερικών, το μέγαρο των 
Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα και θα καταλήξουμε απέναντι από τον Πύργο 
του Άιφελ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και μετά από σύντομη ανάπαυλα για 
ξεκούραση πάμε για το by night μας όπου θα δούμε τα Ηλύσια Πεδία και την Αψίδα 
του Θριάμβου για να καταλήξουμε στην περιώνυμη Μονμάρτη. Χρόνος για ένα 
προσεγμένο δείπνο σε κάποια από τις γραφικές ταβέρνες της και επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο για ύπνο… 

2η Μέρα – Πρωινό και πάμε πρώτα για επίσκεψη στο Μουσείου του Λούβρου. 
Εκθέματα που μάς αφορούν (Αφροδίτη της Μήλου, Νίκη της Σαμοθράκης, τμήμα 
αετώματος του Παρθενώνα, κλπ.) αλλά και τόσα άλλα, όπως έργα Ιταλών και Γάλλων 
ζωγράφων, είναι βέβαιο πως θα σας ενθουσιάσουν ! Θα συνεχίσουμε για το ανάκτορο 
των Βερσαλλιών, 25χλμ από το Παρίσι όπου θα πάρουμε μια γεύση του τι σήμαινε να 
είσαι βασιλιάς εκείνη την ιστορική περίοδο της Γαλλίας… Θα επιστρέψουμε στο Παρίσι 
για μια κατ’ ιδίαν επίσκεψη στον Πύργο του Άιφελ. Ξεκούραση και το βράδυ θα κάνουμε 
την περίφημη κρουαζιέρα στον Σηκουάνα λίγο πριν επισκεφθούμε για ένα ποτό στην 
περιοχή των μποέμ, το Καρτιέ Λατέν. Στην επιστροφή μας για το ξενοδοχείο θα 
περάσουμε και από το σημείο όπου σκοτώθηκε η άτυχη Νταϊάνα… 

3η Μέρα – Πρωινό και σήμερα θα πάμε να απολαύσουμε έναν άλλο κόσμο, 32χλμ από 
το Παρίσι, τον κόσμο του Walt Disney, την περίφημη Paris Disneyland. Δύο τεράστια 
πάρκα φτιαγμένα – υποτίθεται – για μικρούς, που τελικά ξετρελαίνουν… πιο πολύ τους 
μεγάλους ! Θα επιστρέψουμε το απόγευμα. Για το βράδυ σάς προτείνουμε ένα 
διαφορετικό θέαμα πίστας, π.χ. Moulin Rouge!  

4η Μέρα – Πρωινό και για σήμερα προτείνουμε μια (προαιρετική) εκδρομή στην 
Νορμανδία για να δείτε «ζωγραφιές» πάνω στον Ατλαντικό όπως τις Ντωβίλ, Τρουβίλ 
και Ονφλέρ. Για όσους δεν ακολουθήσουν, το μουσείο Ορσέ, τα κέρινα ομοιώματα στο 
μουσείο Κριγιόν, η Οπερά αλλά και η παρακείμενη αγορά με την Γκαλερί Λαφαγιέτ 
όπως και άλλα μικρά και μεγάλα μαγαζιά τους περιμένουν. 

5η Μέρα Πρωινό και φεύγουμε για το αεροδρόμιο του Τίλ στο Μπωβαί  από όπου 
παίρνουμε την πτήση της Ryanair για την επιστροφή μας στην Θεσσαλονίκη. 



 

 

Διάρκεια 
Αναχώρηση 

Ξενοδοχείο 
Τιμή σε 
δίκλινο 
τρίκλινο 

Τιμή  
σε 

μονόκλινο 
Πτήσεις 

5ημερο 
18/02 

Παρίσι : Ibis 17th, 3*  
Από 

€ 465 
Από 

€ 605 

Ryanair 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΠΩΒΕ 09:20 – 11:30 
ΜΠΩΒΕ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 11:35 – 15:25 

 

 

Διάρκεια 
Αναχώρηση 

Ξενοδοχείο 
Τιμή σε 
δίκλινο 
τρίκλινο 

Τιμή  
σε 

μονόκλινο 
Πτήσεις 

4ημερο 
22/02 

Παρίσι : Ibis 17th, 3*  
Από 

€ 397 
Από 

€ 498 

Ryanair 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΠΩΒΕ 09:00 – 11:10 
ΜΠΩΒΕ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 11:55 – 15:45 

Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η Μέρα  

 


	10feb2020 3days NorthItaly
	12feb2020 4days Swiss-Alsace
	15feb2020 4days Belgium Luxemburg
	18&22feb2020 4&5days Paris

