


ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αεροπορικές εκδρομές

Οδικές εκδρομές

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς

03   Αλσατία - Στρασβούργο - Ζυρίχη 4 ημέρες
04   Πράγα 4 ημέρες
06   Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 4 ημέρες
08   Καρναβάλι Βενετίας 4 ημέρες
10    Μάλτα 4 ημέρες
12    Παρίσι 5 ημέρες
13    Special Βουδαπέστη 4 ημέρες
14    Βερολίνο 3+1 ημέρες
15    Λονδίνο 5 ημέρες
16    Βουκουρέστι 4&5 ημέρες / Βελιγράδι 4 ημέρες

19     Καρναβάλι Βενετίας 6 ημέρες
20     Δαλματικές ακτές 6 ημέρες
21      Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
22     Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
23     Στα βήματα του Δράκουλα 5 ημέρες
24     Κωνσταντινούπολη 4&5 ημέρες
26     Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
27     Αδριανούπολη  3&4 ημέρες
28      Βελιγράδι 4&5 ημέρες
29     Ανατολική Ρωμυλία 4 ημέρες
30     Σόφια - Φιλιππούπολη 3&4 ημέρες
31      Βυζαντινή Οχρίδα 3&4 ημέρες
32      Πατρινό καρναβάλι 3&4 ημέρες
33     Καλαμπάκα - Μετέωρα - Καρναβάλι Τυρνάβου 3&4 ημέρες
           Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια 3&4 ημέρες
34     Καρπενήσι - λίμνη Κρεμαστών 3&4 ημέρες 
           Βόλος - Γύρος Πηλίου 3&4 ημέρες
35     Καρναβάλι Κροκέων - Λακωνική Μάνη 4 ημέρες
36     Όροι χρήσης

17     Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
18     Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες / Βουδαπέστη - Πράγα 5 ημέρες

Στις αεροπορικές εκδρομές:
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή  σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, τοπικοί φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

* Πακέτο διακοπών: Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή & διατροφή στο ξενοδοχείο που επιλέξατε (χωρίς ξεναγήσεις).

Στις οδικές εκδρομές:
Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - 
ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, φόροι πόλεων, Βαπορέτα,  και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στις εκδρομές με μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς:
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικό εισιτήριο μιας διαδρομής, 2. Μεταφορές με πολυτελή κλιματισζόμενα λεωφορεία, 3. Διαμονή επιλεγμένα ξενοδοχεία, 
4. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 5. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου,  
7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, τοπικοί φόροι πόλεων, Βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σε όλες τις εκδρομές περιλαμβάνονται:
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ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΗ Κ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΑΠΟ ΜΕΜΙΝΓΚΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

Χαϊδελβέργη

Κολμάρ

Νέο 
πρόγραμμα

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση για το Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη στην πόλη που 
βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Όου, κοντά στην πόλη Καρλσρουη και γνωστή λουτρόπολη. Θα περιηγηθούμε στην πόλη, που οι θερμές πηγές της 
ήταν ήδη γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσαν πόλο έλξης για την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο αιώνα. Αριστοκρατικοί περίπατοι, 
καζίνο, όπερα, νεοκλασική ατμόσφαιρα, αυτοκρατορικά λουτρά σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ακόμα θα δούμε το μουσείο Faberze, ένα από τα 
σημαντικότερα της πόλης. Η ιστορία των περιβόητων αβγών την οποία εξιστορεί το μουσείο ξεκινάει το 1885, όταν ο τσάρος Αλέξανδρος Γ δώρισε στη 
γυναίκα του ένα πασχαλινό αυγό-κόσμημα για την 20η επέτειο των γάμων τους. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Στρασβούργο. Άφιξη και ξεκινάμε τη 
γνωριμία με την κυριότερη πόλη του νομού του κάτω Ρήνου, όπου ο τοπικός πληθυσμός αποτελείται από ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων. 
Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμυθία 
του Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. Το εμπόριο και οι παραδοσιακές δραστηριότητές είναι αυτές που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της. Μια 
ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει για το μέγεθος των αμυντικών έργων, τα οποία έλαβαν χώρα περί το 1700. Ο προτεσταντισμός είναι έντονος 
στη περιοχή, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στη στενή σχέση μεταξύ της πόλεως και της γειτονικής Γερμανίας. Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά 
γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1450 από το Γουτεμβέργιο. Στη βόλτα μας στην πόλη θα 
δούμε τον καθεδρικό ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν με τα 3 μουσεία και άλλα. Το 
Στρασβούργο  είναι η μόνη πόλη στον κόσμο, μαζί με τη Γενεύη, που δεν είναι πρωτεύουσα κράτους, αλλά φιλοξενεί την έδρα σημαντικών διεθνών θεσμών. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κινούν τα νήματα της Γηραιάς Ηπείρου από την πόλη της 
βορειοανατολικής Γαλλίας. Τελειώνοντας, μεταφορά σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ σας προτείνουμε να πραγματοποιήσετε 
μια βόλτα στην όμορφη πόλη που μοιάζει σαν παραμύθι. Επιβλητικά κτίρια, σπιτάκια με παιχνιδιάρικη αρχιτεκτονική πάνω κυριολεκτικά στο ποτάμι και ένα 
ιστορικό κέντρο, φτιαγμένο για να φιλοξενεί παραμυθένιες βόλτες. Η πόλη βάζει το κερασάκι στην τούρτα της μοναδικότητάς της: τα ζωντανά της στενά 
μετατρέπονται σε «χωριό α λα Χάνσελ και Γκρέτελ» και γίνεται ολόκληρη ένα αξιοθέατο.

2η ημέρα: ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΖΥΡΙΧΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι γνωστή για τα αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και είναι μια από τις λίγες 
που δεν διαπερνάται από τον ποταμό Ρήνο, αλλά συνδέεται μέσω ενός καναλιού του ποταμού Λάουχ που διασχίζει την πόλη. Μουσεία, καθεδρικοί ναοί, 
αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια και αγάλματα κοσμούν την πόλη και συμβάλουν στην μοναδικότητά της. Θα δούμε τις δυο πιο σημαντικές εκκλησίες 
της πόλης, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης αποτελούμενο 
από παραδοσιακά κτίρια, τα οποία θυμίζουν το στολίδι της Βόρειας Ιταλίας, την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία στο κέντρο της πόλης με περίτεχνη 
διακόσμηση και γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική κατασκευασμένη το 1537 και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που διαθέτει μια από τις πλουσιότερες 
συλλογές της Γαλλίας. Η Κολμάρ είναι ακόμη γνωστή, καθώς αποτέλεσε την πατρίδα του ζωγράφου και χαράκτη Martin Schongauer και του γλυπτή 
Frederic Bartholdi, σχεδιαστές του αγάλματος της Ελευθερίας. Κατά την διάρκεια της παραμονής μας στην πόλη μην παραλείψετε να δοκιμάστε ένα 
παραδοσιακό εκλέρ σε μια από τις χαρακτηριστικές patiserie. Συνεχίζουμε για τη Γερμανία και την πόλη Φράιμπουργκ, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης 
Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του Μέλανα Δρυμού, στην πόλη όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος  Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. 
Θα δούμε μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό καθεδρικό ναό στη κεντρική πλατεία. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της 
περιοχής. Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο θα περάσουμε και από την ευρωπαϊκή συνοικία με το κοινοβούλιο της Ευρώπης, χτισμένο το 1998. Τελειώνοντας, 
αναχωρούμε για τη Ζυρίχη που βρίσκεται στα βόρεια της Ελβετίας, εκεί όπου ο ποταμός Limmat χωρίζει την πόλη στη μέση. Άφιξη και ξεκινάμε μια πρώτη 
γνωριμία με την οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας, όπου θα έχουμε το χρόνο να περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Πρώτος σταθμός 
στη βόλτα μας, θα είναι ο καθεδρικός ναός Φραουμίνστερ, ο οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί φόρο τιμής στον 
Μαρκ Σαγκάλ, χάρη στα περίτεχνα υαλογραφήματά του. Επόμενο σημείο αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ακολούθως θα θαυμάσουμε 
το Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται στην πρόσοψή του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά και τη μαρμάρινη πύλη με την επίχρυση διακόσμηση. Tελειώνοντας, 
μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή Niederdorf, όπου το βράδυ σφύζει από ζωή. Ακόμη, 
σας προτείνουμε να απολαύσετε τις τοπικές σπεσιαλιτέ η ακόμη και ένα  κοκτέηλ στο διάσημο  Restaurant & bar Kronenhalle, ένα ζωντανό μουσείο, με 
αυθεντικούς πίνακες του Πικάσο, του Ματίς και του Μιρό στους τοίχους του

3η ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ
Πρόγευμα και αμέσως μετά αναχωρούμε για τους καταρράκτες του Ρήνου, που ονομάζονται Ράνφαλ. Θα μας εντυπωσιάσει το εκπληκτικό τοπίο. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη Σαφχάουζεν. Εδώ θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, η οποία είναι γεμάτη με Γοτθικά, Αναγεννησιακά, Μπαρόκ κτίρια. Θα 
δούμε το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, το Σπίτι του Ιππότη. Συνεχίζουμε για την λίμνη της Κωνστάντσας, που βρίσκεται πάνω στα σύνορα με 
τη Γερμανία στις όχθες της λίμνης Μπόνζεε. Θα δούμε το άγαλμα της Ιμπέρια και θα περιηγηθούμε στα δρομάκια της Παλιάς Πόλης, όπου  κυριαρχεί ο 
Καθεδρικός Ναός και η πλατεία της αγοράς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΣΑΙΝΤ ΓΚΑΛΕΝ -  MEMINΓΚΕΝ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση νωρίς το πρωί για το Σαιντ Γκάλεν, όπου στη σύντομη βόλτα στην πόλη θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, τη βιβλιοθήκη της 
Μονής του Αγίου Γκαλ και το Πανεπιστήμιο. Συνεχίζουμε για το Μέμινγκεν, που είναι πόλη της Βαυαρίας στη διοικητική περιφέρεια της Σουηβίας στη Γερμανία. 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφης. Άφιξη αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.  



4 ημέρες

AMBIANCE 4*
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, λίγα μόλις λεπτά από την πλατεία Wenceslas και 
το Εθνικό μουσείο, ενώ ο σταθμός του μετρό απέχει μόλις 350 μέτρα. Τα δωμάτιά 
του διαθέτουν κλιμαστισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας και δωρεάν 
Wi-Fi

BILLA LABUT 4*
Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, στο κέντρο της Πράγας, λίγα μόλις λεπτά από την 
κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης. Διαθέτει cafe, bar, γυμναστήριο και σάουνα. Τα 
δωμάτια διαθέτουν κεντρική θέρμανση, εξαερισμό, τηλεόραση, minibar, στεγνωτήρα 
μαλλιών και Wi-fi.

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 100 πύργων. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό 
μνημείο της Ευρώπης, την πόλη της Πράγας. Θα θαυμάσουμε την πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης, όπου βρίσκονται τα ακριβότερα καταστήματα 
οίκων μόδας, πολυτελή εστιατόρια και καφέ. Θα δούμε στη βόλτα μας όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως αυτό του Κίνσκι, την επιβλητική βασιλική εκκλησία 
της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και της Έυας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με 
το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον 
Πύργο της Πυρίτιδας, την πλατεία Vaclav σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και το επιβλητικό κτίριο, το οποίο στεγάζει το μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας. Τελειώνοντας, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.  Η Τσεχία είναι πασίγνωστη μεταξύ άλλων και για την παραγωγή 
μπύρας. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το γεγονός της παρουσίας μας στην πόλη σας προτείνουμε για την πρώτη βραδινή μας έξοδο να επισκεφτούμε μια 
μικροζυθοποιεία. Εκεί θα σας δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσετε την διαδικασία παραγωγής μιας μοναδικής στον κόσμο μπύρα. Ενώ θα έχετε φυσικά και 
την ευκαιρία να την γευτείτε και εσείς. Από εδώ θα αποχωρήσετε με εμπλουτισμένες γνώσεις σχετικά με την γευσιγνωσία και την διαδικασία παραγωγής της 
μπύρας, γνώσεις για τις οποίες μάλιστα θα λάβετε και το σχετικό ‘’πτυχίο’’.

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ - ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ - GHOST TOUR
Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην Καστρούπολη (Hrantsani), την Ακρόπολη της πόλης η οποία στεφανώνει τον  λόφο της Mala Strana, 
θα δούμε το μοναστήρι Strahov, το Loretto,το ανάκτορο Schwarzenberg, και το παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας το οποίο αργότερα έγινε 
κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας και πλέον χρησιμοποιείται ως προεδρικό μέγαρο. Προχωρούμε με επίσκεψη στο περίφημο «Χρυσό Σοκάκι». Πλαισιωμένο 
από τα θεαματικά κτίρια του Λευκού Πύργου και του Πύργου Ντάλιμπορ αποτελούσε την έδρα των αλχημιστών και του αυτοκρατορικού περίγυρου. Στην 
συνέχεια θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, και τέλος θα περάσουμε από το εθνικό θέατρο καταλήγοντας στην 
πλατεία της παλιάς πόλης. Χρόνος ελεύθερος. Έπειτα σας προτείνουμε μια αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει στο αυτί 
την ιστορία του και μας εξιστορεί τα μυστικά των γραφικών γεφυρών και κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας 
απολαύστε τον πλούσιο μπουφέ με κυρίως πιάτα, γλυκά, φρούτα, τυριά και διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για την βραδινή σας έξοδο 
μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικά ανάμεσα σε δύο επιλογές. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια παράσταση στο φημισμένο μαύρο θέατρο της Πράγας, 
όπου θα απολαύσετε μια μοναδική τεχνική φιλοτέχνησης εικόνων που αποδεικνύει ότι το όνειρο, το υπερφυσικό και η μαγεία ξεπηδούν πολύ καλύτερα 
από το σκοτάδι. Ή εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τον υπόγειο κόσμο της Πράγας, ακολουθήστε τα βήματα των πνευμάτων, και ακούστε 
τους μύθους καθώς θα περιηγείστε στα υπόγεια του περίφημου ‘’Orloj’’ αστρονομικού πύργου και του δημαρχείου της πόλης. Σημεία τα οποία έγιναν και 
παγκοσμίως γνωστά μέσω της σειράς ‘’most hunted live’’. 
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GRANDIUM 5*
Βρίσκεται στο κέντρο της Πράγας, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στα αξιοθέατα 
της πόλης. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, ενώ τα δωμάτιά του διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, minibar, θυρίδα ασφαλείας και δωρεάν Wi-Fi.

ΒΟSCOLO 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, μόλις λίγα λεπτά 
με τα πόδια από την πλατεία Wenceslas. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις 
ενός ξενοδοχείου 5*, όπως εστιατόριο, μπαρ, κέντρο ευεξίας και spa, αίθουσα 
συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
τηλέφωνο, προϊόντα περιποίησης, στεγνωτήρα μαλλιών, minibar και δωρεάν Wi-Fi.

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ  
Την ημέρα αυτή μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, σας προτείνουμε ημερήσια 
εκδρομή στην Φλωρεντία του Βορρά όπως αποκαλούν αλλιώς την Δρέσδη, στην 
ανατολική Γερμανία στο ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας. Αφήνοντας πίσω μας 
την Πράγα θα κατευθυνθούμε δυτικά όπου θα απολαύσουμε αρχιτεκτονήματα 
αναγεννησιακού ρυθμού και ρυθμού Μπαρόκ, όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των 
ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες 
που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωγράφων αλλά και 
το μουσείο της μπλε πορσελάνης. Ακόμη θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των 
γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή το 
βράδυ στην Πράγα. 

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική Βοημία. Κατά την διάρκεια της 
δίωρης περίπου διαδρομής θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε χαρακτηριστικά 
τοπία της δυτικής Βοημίας, όπως τις καλλιέργειες του Λυκίσκου και τμήματα των 
περίφημων βοημικών δασών. Φτάνουμε στην πασίγνωστη λουτρόπολη η οποία 
είναι κυριολεκτικά πνιγμένη μέσα στα δάση της κοιλάδας, του μικρού ποταμού 
Τέπλα, η οποία φημίζεται για τις 12 θερμές ιαματικές πηγές της. Η μικρή αυτή 
λουτρόπολη υδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Κάρολο το IV, και απετέλεσε ανά 
τους αιώνες τόπο συνάντησης των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και 
της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α’, Μαρία Θηρεσία, Γκαίτε, Σίλλερ, 
Μπάζ κ.α. Πέρα από λουτρόπολη όμως είναι και η πηγή των κρυστάλλων Βοημίας. 
Απολαύστε λοιπόν έναν μοναδικό συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, ιαματικών 
πηγών και εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής. Κάπου εδώ όμως ήρθε η ώρα να τελειώσει 
αυτό το όμορφο τετραήμερο και κρατώντας ευχάριστες εικόνες και αναμνήσεις 
μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.



Mountain Buggies
Ζήστε μια μοναδική εμπειρία

Από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο Ντουμπρόβνικ είναι αυτή η 
off road διαδρομή στο βουνό με υπέροχη θέα στην πόλη. Δεν χρειάζονται 
ιδιαίτερες ικανότητες οδήγησης αλλά σίγουρα είναι μια εμπειρία που θα 
σας ενθουσιάσει!

1n ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Ντουμπρόβνικ. Άφιξη στην πανέμορφη 
πόλη του Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί το διαμάντι της Αδριατικής και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Στη συνέχεια,  επίσκεψη στην παλιά πόλη του  Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη 
του 10ου αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε το Φραγκισκάνικο  
Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου 
της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να 
περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο, διανυκτέρευση.

2n ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ - MOUNTAIN BUGGIES - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει  πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο Μόσταρ, την πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό 
γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Μια πόλη, με έντονα τα 
σημάδια του πολέμου που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, στο τέλος του 20ου αιώνα. Το Μόσταρ της Βοσνίας, 
δίνει στον επισκέπτη να αντιληφθεί τις διαφορές που χώριζαν αυτά  τα κράτη, όταν απάρτιζαν την ενιαία 
Γιουγκοσλαβία. Αφήνοντας πίσω, τις επιρροές των Φράγκων και των Ενετών, έρχεται σε επαφή με τα ίχνη 
των Οθωμανών, που τόσο έντονα διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης, στα παζάρια της, στα χαμάμ και 
στις ανατολίτικες οσμές της. Μια αίσθηση διαφορετική, με την  Ανατολή και τη Δύση χαραγμένες στις όχθες 
του ποταμού Νερέτβα. Θα επισκευθούμε επίσης το περίφημο Blagaj, ένα πανέμορφο γραφικό χωριό από 
όπου θα θαυμάσουμε ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές του ποταμού Buna. Συνεχίζουμε για το Ντουμπρόβνικ 
και το ξενοδοχείο μας.
Αν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην εκδρομή στο Μόσταρ, σας προτείνουμε μια υπέροχη εμπειρία. 
Στο βουνό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πόλη  επιβιβαζόμαστε στα buggies (κόστος 35ε) για να 
ακολουθήσουμε μια διαδρομή που εκτός από μοναδική φυσική ομορφιά και στιγμές αδρεναλίνης, μας 
προσφέρει απίστευτη θέα στην πόλη που βρίσκεται στα πόδια μας. Στην μέση περίπου της διαδρομής, 
θα έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε στο σημείο από το οποίο εξαπολυόταν η επίθεση εναντίον 
της πόλης κατά την διάρκεια του σκληρού πολέμου του ‘91, όταν το Dubrovnik άντεξε μήνες σκληρής 
πολιορκίας. Ο τοπικός μας συνοδός, που έζησε τα γεγονότα ως κάτοικος, μας εξιστορεί περιστατικά που 
δεν θα πιστεύαμε, αν οι σημαδεμένοι από σφαίρες τοίχοι της περιοχής δεν μαρτυρούσαν την φρίκη του 
πολέμου μέχρι και σήμερα. Για την επιστροφή στην πόλη μπορείτε να επιλέξετε το  τελεφερίκ που συνδέει το 
βουνό με το κέντρο της πόλης και να δείτε από ψηλά την υπέροχη αυτή πόλη. Μετά το δείπνο η βόλτα στην 
παλιά πόλη, κρύβει τη χάραξη ενός νέου ‘’θεωρητικού’’ χάρτη μεταξύ  Ευρώπης και Βαλκανίων. 

Μόσταρ Κοτόρ

Dubrovnik

Blagaj
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VALAMAR LACROMA 4* plus
Bρίσκεται στην καταπράσινη χερσόνησο Babin Kuk με όμορφη θέα στα νησιά Elaphiti 
κοντά στην παλιά πόλη του Ντουμπροβνικ. Διαθέτει Spa με εσωτερική και εξωτερική 
πισίνα, σάουνα, γυμναστήριο και περιποιήσεις ομορφιάς. Στην κομψή ατμόσφαιρα 
του εστιατορίου σερβίρονται επιδέξια παρασκευασμένα μεσογειακά και διεθνή πιάτα. 
Μπορείτε επίσης να χαλαρώσετε στη βοτσαλωτή παραλία, βραβευμένη με Γαλάζια 
Σημαία και τις εγκαταστάσεις της ή να εξασκηθείτε στο τένις και την ποδηλασία. Τα 
ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.

GRAND PARK 4* - DUBROVNIK
Βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου Lapad, σε απόσταση μόλις 100μ. από την 
παραλία. Με θέα τη θάλασσα και το χώρο περιπάτου Lapad Cove, είναι ένα τέλειο 
μείγμα ιταλικού design, αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και αρμονίας. Αποτελείται 
από το κεντρικό κτίριο και 2 ιστορικές βίλες. Το σπα περιλαμβάνει ειδικό χώρο 
για παιδιά με βιβλία, παιχνίδια, CD player, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και συλλογή 
από κινούμενα σχέδια. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κροατική και διεθνή 
κουζίνα στο εστιατόριο του στη βεράντα ή στο ala carte εστιατόριο Taverna. 
Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

Ντουμπρόβνικ

3n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική μας εκδρομή στην Κόρτσουλα. Μετά από μια φανταστική 
διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου 
θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό 
Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για 
να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που 
συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα, ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν 
Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από 
κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί. Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου 
Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκο Πόλο. 
Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά του νησιού, να θαυμάσετε την υπέροχη 
αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων 
που το διεκδίκησαν. Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση και  αποτελεί ένα από τα 
κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ. 

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μαυροβούνιο. 
Διασχίζοντας το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης 
και βλέποντας την ομορφιά με την οποία προίκισε 
η φύση τη μικρή αυτή χώρα θα θαυμάσουμε το 
Πέραστ, μια βυζαντινή κληρονομιά, με έντονα 
τα σημάδια του Μεσαίωνα και τα δύο νησάκια 
που το περιβάλλουν. Στη συνέχεια, άφιξη στο 
Κοτόρ ένα μνημείο πολιτισμού της Unesco, 
με Βυζαντινές και Βενετσιάνικες επιρροές. Μία 
πόλη που μάς θυμίζει πόσο μακριά έφτασε η 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πόσο αναπτύχθηκε 
οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά στα χρόνια 
της ακμής της. Η πόλη αυτή αμφιταλαντεύτηκε 
ανάμεσα στο Βυζάντιο και τη Γαληνοτάτη, αλλά 
μέχρι σήμερα κρατάει έντονα τα στοιχεία και 
των δύο Αυτοκρατοριών.  Κατόπιν, επίσκεψη σε 
μια από τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής 
(3500ετών) την γραφική Μπούτβα, γνωστή 
για τις υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη 
ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και 
Βενετσιάνικο στοιχείο. Η βόλτα στα μεσαιωνικά 
στενά της πόλης δίνει στον επισκέπτη την 
αίσθηση ότι μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή 
βλέποντας τα τείχη να την περιβάλλουν, τα 
φρούρια να την αγκαλιάζουν και τις εκκλησιές 
να την προστατεύουν.
Επειδή όλλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, ήρθε 
η ώρα να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Δεν θα επιστρέψουμε στο Ντουμπρόβνικ για να 
μην κάνουμε άσκοπα χλμ αλλά θα πάρουμε την 
πτήση επιστροφής από την Ποντγκόριτσα.Μπούτβα



Ζήστε τη 
μαγεία του 

διασημότερου 
καρναβαλιού!

Απευθείας Πτήσεις

* Στο βενετσιάνικο Καρναβάλι συμμετέχει όλη η πόλη και το 
καρναβάλι <καλύπτεται> τηλεοπτικά από δίκτυα όλου του κόσμου
* Το καλύτερο μέρος για να δείτε το καρναβάλι είναι σίγουρα 
στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, ιδανικό για να <τραβήξετε> 
ωραίες φωτογραφίες
* Ανεβείτε στο Campanile ύψους 98,6 μ για να δείτε την Βενετία 
από ψηλά
* Πιείτε ένα Prosecco στο Florian για να αισθανθείτε όπως ο 
Ναπολέοντας
* Επισκεφθείτε το εργαστήριο Ca’ Macana, όπου αγόρασε ο Stan-
ley Kubric τις μάσκες για την Eyes Wide Shut
* Επισκεφθείτε το casino της Βενετίας, που από το 1638 αποτελεί 
το πρώτο «σπίτι» τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο 

Venice Carnival 
2018

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΠΑΔΟΒΑ - NIGHT CANAL TOUR 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και απευθείας πτήση για Βενετία . Άφιξη 
και επιβίβαση στο λεωφορείο για να ξεκινήσουμε αυτό το όμορφο 4ήμερο με την 
ερωτική πόλη της Βερόνα. Θα δούμε την πλατεία Bra με την 3η μεγαλύτερη αρένα 
στο κόσμο χωρητικότητας 30.000 ατόμων χτισμένη το 30 μ.Χ να αποτελεί το 
σύμβολο της πόλης. Θα διασχίσουμε τον κεντρικό πεζόδρομο Via Mazzini για να 
καταλήξουμε στο πολιτικό και οικονομικό κέντρο της πόλης στη Piazza delle Erbe 
για να θαυμάσουμε τη πλατεία των Βοτάνων και τους τάφους της οικογένειας Scal-
igeri, δείγματα μοναδικού γοτθικού στυλ. Στη συνέχεια θα δούμε το πανδοχείο που 
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον Σαιξπηρ για να γράψει το μυθιστόρημα του Ρωμαίου 
και της Ιουλιέτας. Θα δούμε το μπαλκόνι και τον προαύλιο χώρο που ξεχωρίζει το 
άγαλμα της πρωταγωνίστριας. Στη συνέχεια μετάβαση στη Πάδοβα. Μια πόλη που 
σαγηνεύει κάθε επισκέπτη με την μεσαιωνική της ιστορία και τους φρενήρης ρυθμούς 
της. Ξεχωρίζει το ιστορικό της κέντρο με τη 2η μεγαλύτερη πλατεία στην Ευρώπη, το 
Prato della Valle, ο καθεδρικός του Sant Antonio και η Piazza dei Signori καθώς και το 
πανεπιστήμιο της που χρονολογείται από το 1222.  Ήρθε η ώρα να τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή. Για το βράδυ προτείνουμε μια βόλτα 
στο μεγάλο κανάλι της Βενετίας που θα σας μείνει αξέχαστη. Θα επιβιβαστούμε σε 
πλεούμενα σκάφη για να απολαύσουμε τα ιστορικά κτίρια που απορρέουν άμεσα από 
το νερό με τις αντανακλάσεις τους να μας μαγεύουν κατά μήκος του Canal Grande, 
του μεγαλύτερου και συγχρόνως πιο σημαντικού καναλιού της Βενετίας καθώς επίσης 
και τη γέφυρα Rialto που ενώνει τις περιοχές του Σαν Πόλο και του Αγίου Μάρκου να 
αποτελεί τη μεγαλύτερη γέφυρα της Βενετίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Πρωινό και μετάβαση στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας με τα βαπορέτα για να 
απολαύσουμε το μοναδικό καρναβάλι της με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Πλούσια 
χρώματα, γοητευτικά κοστούμια, μεταμφιέσεις που ξεχωρίζουν μας περιμένουν για 
να ζήσουμε αυτή τη γιορτή όπως ποτέ άλλοτε. Θα παρακολουθήσουμε το περίφημο 
Eagle Flight και τον διαγωνισμό για την πιο όμορφη μάσκα του Καρναβαλιού στην 
κεντρική πλατεία του Αγίου Μάρκου. Θα ζήσουμε σαν ντόπιοι σε παρελάσεις ανάμεσα 
σε αρλεκίνους, καζανόβες, Δόγηδες, ντόμινα, βαρόνους και μαρκίσιους. Χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα με γόνδολες στα στενά της πόλης για μια αίσθηση μοναδική 
όπως είναι και η ομορφιά της Βενετίας ή να επισκεφτείτε το Palazzo Ducale, το πιο 
όμορφο παλάτι γοτθικής αρχιτεκτονικής που αποτέλεσε την κατοικία των Δόγηδων 
και ξεχωρίζει η όψη του σε κάθε επισκέπτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση.

Aναχώρηση 10/2

Όταν συμμετέχετε σε μια συζήτηση που αφορά καρναβάλι σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο τότε σίγουρα θα αναφερθεί πρώτο το καρναβάλι 
της Βενετίας. Πρόκειται για το πιο φημισμένο καρναβάλι το οποίο κάθε 
χρόνο αυτή την εποχή προσεγγίζει χιλιάδες επισκέπτες από κάθε 
μέρος του πλανήτη και όχι άδικα...Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις δεν 
είναι κάτι καινούριο για την πόλη αυτή αφού ξεκίνησαν τον 11ο αιώνα(!) 
και θα τις συναντήσουμε καθημερινά από 27/1 έως 13/2 σε διάφορα 
σημεία της περιοχής με κεντρικότερο την περίφημη Piazza San Marco. 
Εμείς ετοιμάσαμε ένα τετραήμερο στην περίοδο της αποκορύφωσης 
των εκδηλώσεων και το Grand Finale με ειδικά σχεδιασμένες 
απευθείας πτήσεις προς/από Βενετία και επιστροφή το βράδυ της 13/2, 
τελευταίας ημέρας του Καρναβαλιού. Το σκεπτικό για τη διαμονή ήταν 
να αποφύγουμε τις ιδιαίτερα ανεβασμένες τιμές των ξενοδοχείων 
λόγω περιόδου και σας προσφέρουμε πολυτελή ξενοδοχεία 4* που 
δεν βρίσκονται στο κέντρο αλλά μην προβληματίζεστε γιατί εκτός από 
εύκολη πρόσβαση με τοπικά μέσα υπάρχει το λεωφορείο μας που θα 
σας εξυπηρετεί. Και αφού είμαστε εδώ δεν θα παραλείψουμε να δούμε 
και μερικές ακόμα υπέροχες περιοχές όπως η Βερόνα, η Πάδοβα και η 
μαγευτική Λιουμπλιάνα. Καλό σας ταξίδι.. 

Man is least himself when he talks in his own person. 
Give him a mask, and he will tell you the truth.

Oscar Wilde

Βενετία
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3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
Οι εκδηλώσεις στην Βενετία συνεχίζονται και σήμερα αλλά 
εμείς σας προτείνουμε μια ημερήσια εκδρομή στο κόσμημα 
της Σλοβενίας τη Λιουμπλιάνα. Αφού διασχίσουμε το 
διαμέρισμα Φριούλι της Ιταλίας και την πόλη της Τεργέστης θα 
περάσουμε στη Σλοβενία για να γνωρίσουμε τη πρωτεύουσα 
της. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της 
πόλης κατά μήκος του ποταμού Λιουμπλιάνιτσκα, θα 
περάσουμε από τη τριπλή γέφυρα Tromostovje, θα δούμε 
το καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού, τη πλατεία Πρέσερν, 
τη γέφυρα του Δράκου και το Δημαρχιακό μέγαρο. Χρόνος 
ελεύθερος στη πόλη για τη πλούσια αγορά της και τα 
πανέμορφα καφέ της. Όσοι επιθυμούν μπορούν με τελεφερίκ 
να ανέβουν στο κάστρο της πόλης για μια ανεπανάληπτη 
θέα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: MEΣΤΡΕ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετάβαση στο στο Tronchet-
to για μια τελευταία βόλτα στο τέλος του φημισμένου 
καρναβαλιού. Μείνετε στην Piazza Ferretto για το Mestre 
Carnival Street Show ή συμμετέχετε στα Festa delle Marie και 
Svolo Del Leon στη Piazza San Marco. Ζήστε τις τελευταίες 
στιγμές στην πιο ρομαντική πόλη σε μια περίοδο που ίσως 
ή ατμόσφαιρα είναι η πιο μαγευτική από κάθε άλλη φορά. 
Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

Δυνατότητα ενοικίασης κουστουμιών

Λιουμπλιάνα

Βερόνα

Venice 
Carnival



Απευθείας Πτήσεις

Cospicoua Vitoriossa

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ / ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ . Έλεγχος και απευθείας πτήση για 
την καρδιά της Μεσογείου, τη Μάλτα, ένα νησί που αποτελεί μια πανδαισία 
χρωμάτων και αρωμάτων. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην περίφημη 
πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα 
είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα στενό ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο 
φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη 
χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη μετά τη Μεγάλη 
Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η 
κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. 
Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και 
απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια και θα 
απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους 
Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών 
της Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων που συνδέονται με τις δύο  
μεγάλες πολιορκίες του 1565 και 1942. Αν και το ταξίδι στον χρόνο είναι κάτι 
ανέφικτο, αυτή η βόλτα στις καστροπολιτείες του νησιού, είναι ένα αληθινό 
βύθισμα στο παρελθόν. Θα περπατήσουμε ακόμη στον κεντρικό πεζόδρομό 
της, την Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια και 
τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές, θα δούμε τα κάθετα σοκάκια με τα 
χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα κτίρια και τα φθαρμένα palazzi που βρέχονται 
από την αύρα της θάλασσας. Ακόμη θα δούμε τον καθεδρικό Ναό του Αγ. 
Ιωάννη και το παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου. Ελεύθερος χρόνος για αγορές 
και φαγητό. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την Πλατεία Δημοκρατίας (Μisrah 
Ir-Repubblika), για απεριτίφ και pastizzi στο Caffe Cordina, γνωστό από τους 
τουριστικούς οδηγούς. Τελειώνοντας μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Για το 
βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν από 
ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη 
του St. Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και τουρίστες. 
Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό δρόμο, ο 
οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα, διατρέχοντας 
αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες. 

2η ημερα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - ΡΑΜΠΑΤ - Τα Άλια 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στο γεωγραφικό κέντρο της 
Μάλτας. Η χώρα που δεν έχει μεγαλύτερη έκταση από τη Νάξο, έχει 
περίπου 480000 κατοίκους, βρίσκεται στην πρώτη θέση σε πυκνότητα 
πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Eνωση. Όπου κι αν κοιτάξετε, θα δείτε κτίρια, 
πόλεις, κάστρα. Στη βόλτα μας θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό 
καθεδρικό ναό της Μοστα, με τον τρίτο μεγαλύτερο τρούλο στην 
Ευρώπη και στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Εθνικό Πάρκο Τα Αλί, 
όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής φυσητού 
γυαλιού καθώς και το εργοστάσιο αργυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα 
μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη στη <σιωπηλή 
πόλη>, όπως αποκαλείται, την Μεδινα, υποδηλώνοντας τη μυστηριώδη 
ατμόσφαιρα που την περιβάλλει και που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο 
κάστρο. Είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, πριν 
οι Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους κοντά στη θάλασσα. 
Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό του 1693. Oταν κατέλαβαν 
οι Ιππότες το νησί η παλιά μαλτέζικη αριστοκρατία εγκαταστάθηκε 
εδώ. Σήμερα, με προσεκτική συντήρηση και ελεγχόμενη αναπαλαίωση, 
προσπαθεί με τη βοήθεια και της Unesco να διατηρήσει τη θαυμάσια 
μπαρόκ αρχιτεκτονική της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι 
συνδυασμένη με χαρακτηριστικά αραβικά στοιχεία. Είναι η πιο κομψή 
αλλά και η πιο ακριβή περιοχή της Μάλτας. Οι βαριές ολοσκάλιστες 
ξύλινες πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν σπάνια. Στην πόλη δεν υπάρχει 
εμπορική ζωή, φωτεινές επιγραφές και γενικά φαίνεται να ζει περισσότερο 
στο ένδοξο παρελθόν παρά στο παρόν. Η μαγική της ατμόσφαιρα δεν 
έχει αλλοιωθεί από τα πλήθη τουριστών που συρρέουν εκεί. Στη βόλτα 
μας, θα θαυμάσουμε εντυπωσιακά πυργόσπιτα με χαρακτηριστικά 
περίτεχνα φανάρια, πετρόχτιστα μοναστήρια και νορμανδικά παλάτια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να 
απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus 
που είναι από το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για 
το φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών. Διανυκτέρευση.



Αξίζει...

- να περπατήσετε στα καλντερίμια στη Βαλέτα  

- να δοκιμάσετε το παραδοσιακό μενού, την fenkata, 
κουνέλι συνοδευόμενο συνήθως με μακαρόνια

- να δοκιμάσετε το εθνικό ποτό τους, το kinnie, ένα 
αφρώδες αναψυκτικό

- να απολαύσετε την εκπληκτική θέα από τους κήπους 
Upper Barrakka

- να επισκεφθείτε την περιοχή Sliema και Paceville, 
τουριστικά θέρετρα του νησιού που σφύζουν από ζωή

- να δείτε την ακτή Golden Bay

- να επισκεφθείτε το εργοστάσιο της PLAMOBIL, στο 
οποίο κυκλοφορούν δύο φιγούρες εμπνευσμένες από 
την αρχαία Ελλάδα, ο Δίας και η Αθηνά!
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Το μέρος που πρέπει να επισκεφθείς τουλάχιστον 
μια φορά στη ζωή σου!
Χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο 
επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο για να 
θαυμάσουν τα μεσαιωνικά κάστρα, τις ωραίες 
ακτές, τα αναγεννησιακά αγάλματα, το έντονο 
τοπικό χρώμα κι ένα από τα ομορφότερα λιμάνια 
της Μεσογείου. Η γοητεία του νησιού θα σας 
εντυπωσιάσει!
Η Μάλτα αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος νησιών 
στην κεντρική Μεσόγειο, ανάμεσα στη Σικελία και 
την Τυνησία. Η Μάλτα είναι μια από τις μικρότερες 
και πιο πυκνοκατοικημένες χώρες. Το κράτος της, 
περιλαμβάνει το ομώνυμο νησί καθώς και τα νησιά 
Γκότζο, Κομίνο, Φίλφα και Γκομινότο (από αυτά 
κατοικούνται μόνο τα δύο πρώτα). Πρωτεύουσα της 
Μάλτας είναι η Βαλέτα.

Gozo

3η ημερα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO)
Μετά το πρωινό, ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο 
μαγευτικό νησάκι Γκόζο.  Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο 
νησί του Αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο 
και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, 
τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που 
θα συναντήσετε θα σας πείσουν γρήγορα, για το πόσο άξιζε η 
επίσκεψη σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε το Rabat, με 
το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε 
η νύμφη Καλυψώ ( εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες ). Ακόμη 
θα επισκεφθούμε και το γραφικό ψαροχώρι Σλέτι. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ημερα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua), 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3 
πόλεων  - την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των 
Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565 (The three 
cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών 
κάστρων, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι 
κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Har-
bour) και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, 
Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Από 
τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέττας 
και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της 
Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, 
το σπίτι του δήμιου. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πολη μας με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη 
στην πανέμορφη πόλη του Φωτός και μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στον ποταμό 
Σηκουάνα. Στη συνέχεια για όσους επιθυμούν, προαιρετικά συνεχίζουμε με επίσκεψη 
στον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και μια 
μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα 
που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή La Defense, το 
κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ και την Αψίδα 
του Θριάμβου. 

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα αναρίθμητα 
αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα δούμε την Όπερα, την εκκλησία της Μαρίας 
της Μαγδαληνής, τη γέφυρα του Αλέξανδρου του 3ου, που ενώνει τις δύο πλευρές 
του Σηκουάνα και θεωρείται μια από τις πιο περίτεχνες γέφυρες του Παρισιού, την 
Παναγία των Παρισίων, χτισμένη στη νοτιοανατολική άκρη του Ιλ ντε λα Σιτέ και 
με τις αρμονικές της αναλογίες αποτελεί ένα από τα ωραιότερα μνημεία της 
γοτθικής τέχνης του Μεσαίωνα. Συνεχίζοντας, θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, 
το κατ’εξοχήν εθνικό μνημείο της Γαλλίας, συνδεδεμένο με τα μεγαλύτερα γεγονότα 
του Παρισιού του 20ου αιώνα, την πλατεία Ομονοίας με τον οβελίσκο του Λούξορ, 
το Τροκαντερό με το παλάτι Σαγιό, τον πύργο του Άιφελ, το μέγαρο των Απομάχων, 
τη γειτονιά των Λατίνων και το Πάνθεον, που στεγάζει την τέφρα διακεκριμένων 
ανθρώπων της εποποιίας της γαλλικής ιστορίας. Μεταξύ άλλων υπάρχουν εδώ η 
τέφρα του Μιραμπώ, του Βολταίρου, του Ρουσσώ, του Ουγκώ και πολλά άλλα. Στη 
συνέχεια ελεύθερος χρόνος για αγορές. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στα 
περίφημα Ηλύσσια πεδία.

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - Μ. ΠΟΜΠΙΝΤΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου. Στην ξενάγησή μας θα δούμε 
την Τζοκόντα από τους πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής, στην ελληνική πτέρυγα 
την Αφροδίτη της Mήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, τμήμα της 
ζωφόρου του Παρθενώνα που χρονολογείται στο 447-438 π.Χ., την “Κενταυρομαχία”, 
κομμάτι από μετόπη του Παρθενώνα, αρχαιότητες από τη Σάμο που αποκτήθηκαν 
το 1881, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. Ακόμη, στην αιγυπτιακή πτέρυγα θα 
θαυμάσουμε την αιγυπτιακή ιστορία από την φαραωνική εποχή μέχρι τους Κόπτες, 
τους Πτολεμαίους και τους Ρωμαίους. Έπειτα θα επισκευθούμε  τον Κήπο του 
Κεραμεικού, που περικλείεται από το Λούβρο, τον Σηκουάνα, την Πλατεία Ομονοίας 
(Place de la Concorde) και την οδό Ριβολί. Στη συνέχεια, θα περπατήσουμε μέχρι το 
κέντρο Ζωρζ Πομπιντού. Το κτίριο χωρίζεται σήμερα σε τέσσερα μέρη: τη βιβλιοθήκη 
δημοσίων πληροφοριών, το κέντρο βιομηχανικού σχεδιασμού, το ινστιτούτο μουσικής 
και ακουστικής έρευνας και το εθνικό μουσείο μοντέρνας τέχνης. Τέλος, αξίζει να 
δει κανείς τους πάσης φύσεως καλλιτέχνες, μίμους, ζογκλέρ, μουσικούς, φακίρηδες 
που δείχνουν το ταλέντο τους στο προαύλιο του κέντρου. Τελειώνοντας, για όσους 
επιθυμούν προαιρετικά αναχωρούμε για τα περίφημα ανάκτορα των Βερσαλλιών. 
Αξίζει να επισκεφθείτε το παλάτι, τα βασιλικά  διαμερίσματα στην αίθουσα των 
κατόπτρων και τους φανταστικούς κήπους. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στα 
διεθνούς φήμης καμπαρέ Λίντο.

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του συνοδού μας να 
αφιερώσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney. Αφήστε να σας συναρπάσουν 
τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά θεάματα και οι επιβλητικές 
παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney.

5η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα στον ελεύθερο χρόνο πριν την αναχώρηση σας προτείνουμε να 
περιπλανηθείτε στην πλατεία της Βαστίλης, όπου δεσπόζει η ομώνυμη όπερα. Ακόμη, 
να περπατήσετε στη συνοικία Μαραί, που περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του 
Βίκτωρος Ουγκό, το μουσείο Πικάσο, τον Άγιο Ευστάθιο. Mετάβαση στο αεροδρόμιο 
για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

IBIS BERTIER 3*
Tο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην περιοχή της 
Μονμάρτης και πολύ κοντά στα σημαντικότερα αξιοθέατα του Παρισιού. 
Τα  κλιματιζόμενα δωμάτιά του διαθέτουν σεσουάρ, τηλεόραση, πρόσβαση 
στο Internet και τηλέφωνο. Το ξενοδοχείο επίσης διαθέτει bar, 2 εστιατόρια, 
αίθουσα συνεδρίων, γυμναστήριο, καθώς και πισίνα.

HOLIDAY INN OPERA 4*
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην περιοχή της όπερας 
Garnier, πολύ κοντά στο σταθμό του μετρό Grands Boulevards, στο 
κέντρο της πόλης. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, όπως εστιατόριο, 
μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν 
αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηελόραση, τηλέφωνο, minibar, θυρίδα 
ασφαλείας, συσκευή για καφε ή τσάϊ και στεγνωτήρα μαλλιών.

Disney



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας  τη 
Βουδαπέστη  γνωριμία με την υπέροχη πόλη  Ξεκινάμε την  ξενάγηση μας, όπου θα δούμε την 
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας, θα περάσουμε από το Ζωολογικό κήπο, 
από τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Αντράσυ 
με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, το 
ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε το 
πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας στην βασιλική Βούδα 
από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου 
με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα βρίσκεται η 
πλατεία της άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του 
Ματθία, που ιδρύθηκε το  1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα ζεστό κρασί, έναν 
καφέ με υπέροχη θέα  στην  Πέστη. Στη συνέχεα θα πάμε στο λόφο Γκέλερτ, όπου θα δούμε 
το φρούριο του αυστριακού στρατού - σήμερα πολεμικό μουσείο και θα κλείσουμε την 
βόλτα μας στην αγορά της Βάτσι Ούτσα.  Για όσους επιθυμούν προτείνουμε να επισκεφθείτε 
και την σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη 
και μεταφορά  στο ξενοδοχείο Τακτοποίηση  και διανυκτέρευση 

2η ημέρα: RIVER RIDE - ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - IAMATIKA ΛΟΥΤΡΑ  
HOUSE OF TERROR - CAVING UNDER THE BUDAPEST 
Πρωινό κα μια τελευταία γνωριμία με την υπέροχη πόλη με μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ !!! Θα 
επιβιβαστούμε στο river ride bus ένα λεωφορείο με το οποίο θα μπούμε ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ 
και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν 
πλώ !!! Η συνέχεια είναι αφιερωμένη στην «άλλη»  Βουδαπέστη. Ξεκινάμε με την επίσκεψη 
στο κάστρο Βαινταχουνιάντ, που θεωρείται ένα από τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης!  
Είναι ένα από τα  πιο ρομαντικά κάστρα στην  Ουγγαρία και  βρίσκεται στο πάρκο της 
πόλης εκεί, όπου το καλοκαίρι  γίνονται οι βαρκάδες και το χειμώνα είναι το περίφημο  
παγοδρόμιο λίμνη/ πατινάζ. Το κάστρο χτίστηκε το 1896 και είναι στην πραγματικότητα 
μια μίμηση της φαντασίας, ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης μέσα στους αιώνες και το 
στυλ της χώρας. Το κάστρο είναι το σπίτι για  διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις 
του Γεωπονικού Μουσείο της Ουγγαρίας. Κατόπιν θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο μουσείο, « η 
Βουλή του τρόμου» που είναι μοναδικό στο είδος του, ένα μνημείο στη μνήμη των ατόμων 
που κρατούνται σε αιχμαλωσία, που βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν σε αυτό το κτίριο. 
Το Μουσείο, ενώ παρουσιάζει τη φρίκη με απτό τρόπο, σκοπεύει επίσης να κάνει τους 
ανθρώπους να καταλάβουν ότι η θυσία για την ελευθερία δεν ήταν μάταια. Στην ίσως πιο 
διάσημη πρωτεύουσα με ιαματικά λουτρά θα ήταν παράλειψη να μην τα επισκεφθούμε! Έτσι 
λοιπόν, η Βουδαπέστη, η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας είναι γνωστή για τις ιαματικές πηγές 
της σε όλο τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται τα διάσημα ιαματικά λουτρά της 
Ουγγαρίας, αλλά μόνο λίγοι έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι το ζεστό νερό πριν ορμήξει 
πάνω από βαθιά υπόγεια έχει δημιουργήσει κάτι άλλο. Η πρωτεύουσα είναι χτισμένη με βάση 
ασβεστόλιθο, στην οποία το θερμαινόμενο νερό που σχηματίζεται ένα τεράστιο σύστημα 
σπηλιά και είναι μήκους άνω των 120 χιλιομέτρων. Οι ιαματικές πηγές και οι σπηλιές αποτελούν 
μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ανάμεσα στα πολυάριθμα σπήλαια της 
Βουδαπέστης μόνο δύο είναι επισκέψιμα. Εμείς θα επισκεφθούμε το μουσείο σπήλαιο Szem-
lo-Hegyi, που έχει μια συγκεκριμένη πορεία και φωτίζεται από τεχνητό φως. Κατόπιν «ήρθε 
η ώρα»  να επισκεφθούμε και να απολαύσουμε  τα περίφημα λουτρά  Rudas Gyogyfur-
do es Uszoda. Ένα πολεπίπεδο χαμάμ, με πολλές πισίνες με διαφορετικές θερμοκρασίες η 
καθεμιά (από 15 μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου). Αλλά το εντυπωσιακό των Spa είναι η ανοιχτή 
πισίνα που υπάρχει στην ταράτσα, με θέα όλη τη φωτισμένη Βουδαπέστη! Το επίκεντρο του 
λουτρού σήμερα, το χαμάμ, χτίστηκε κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα, κατά την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας. Κάτω από το θόλο διαμέτρου 10 m, που υπέστη 8 πυλώνες, υπάρχει μια 
οκταγωνική πισίνα. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο να απολαύσετε τα ιαματικά σας λουρά και 
κατόπιν επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ σας προτείνουμε dinner στην παραδοσιακή 
Ουγγρική ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης και αναχώρηση για 
την παραδοσιακή ταβέρνα, όπου θα  διασκεδάσουμε συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής 
μουσικής και folkor show. Διαν/ση.
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3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για προαιρετική 
επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας. 
Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα επισκεφθούμε 
το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος  πολλών φημισμένων 
καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό και 
συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. 
Έπειτα θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον 
Ούγγρων - το Έστεργκομ, για να επισκεφθούμε τον τεράστιο 
καθεδρικό ναό, όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός 
των Ούγγρων και την πινακοθήκη. Επιστροφή το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας.  Το βράδυ προαιρετική νυκτερινή 
κρουαζιέρα στον Δούναβη          

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη 
της Βιέννης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, 
του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην 
περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου), 
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα 
Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το 
Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την 
Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την 
Φότιφ Κίρχε και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Στεφάνου. Συνεχίζουμε για Μπρατισλάβα για την πτήση 
επιστροφής.

Μια μοναδική εμπειρία
στα νερά του Δούναβη

Δώ
ρο

εκδρομή
στη

Βιέννη



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο. Άφιξη, μετάβαση στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ περιηγηθείτε στις μοναδικές 
αυλές ’’Ηackesche Hofe’’ στο κέντρο του Βερολίνου, όπου επικρατεί πάντα μεγάλη 
κίνηση. Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε την ωραία ατμόσφαιρα γύρω από την 
πλατεία Savignyplatz, με τα πολλά καφέ και εστιατόρια.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης, όπου μέσα από την αρμονική συνύπαρξη 
της ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής θα εκτυλίσσονται οι ιστορικές 
στιγμές, που σφράγισαν την τωρινή εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου. Από την 
πύλη του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται τα 
μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το 
κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ 
Τσάρλυ τα απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού 
πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε 
το κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τιεργκατεν. Στη συνέχεια επίσκεψη στο μουσείο 
της Πέργαμου. Μπορείτε να ψωνίσετε στα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου που 
είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη. Βρίσκονται κυρίως κοντά στην Unter den 
Linden και στους κάθετους σε αυτή δρόμους όπως η Frieddrichstrasse, αλλά και 
στην Kurfurstendam, στο Charlottenburg ή στην Potsdamer Platz. Το πιο γνωστό 
πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfustendam. Οι 
Galleries Lafayette στην οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό πολυκατάστημα με τον 
εντυπωσιακό από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο του και το πολυτελές 
Quartier 206 αξίζουν επίσης μια επίσκεψη. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΔΑΜ (προαιρετική)
Αναχώρηση για τη γειτονική κωμόπολη, Ποτσδαμ. Βρίσκεται 
30χλμ. νότιο δυτικά από το Βερολίνο στην πρώην ανατολική 
Γερμάνια. Υπήρξε επίσημη πρωτεύουσα των αυτοκρατόρων της 
Γερμανίας. Εδώ βρίσκεται το ανάκτορο του Κάιζερ Γουλιέλμου και 
του Φρεντερίκου του Μεγάλου —το San Sousi χτισμένο σε ρυθμό 
Ροκοκό. Θα περπατήσουμε στη παλιά πόλη, θα δούμε την εκκλησία 
του Αγ. Νικολάου και την Ολλανδική Συνοικία. Ελεύθερος χρόνος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

WYNDHAM EXCELSIOR 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κοντά στην κεντρική οδό Kurfürs-
tendamm και το ζωολογικό κήπο. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων, 
γυμναστήριο, ιδιωτικό πάρκινγκ και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση ευρείας οθόνης, mini bar, καφετιέρα, τηλέφωνο, δωρεάν Wi-Fi και 
σεσουάρ.

BERLIN BERLIN 4*
To ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης πολύ κοντά στην εμπορική οδό 
Kurfürstendamm. Διαθέτει εστιατόριο,  μπαρ, γυμναστήριο. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, safe box, σεσουάρ και δωρεάν Wi-Fi.

Πότσδαμ
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Μ. Βρετανίας. Άφιξη, μετάβαση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγησή μας με τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα  περνώντας πρώτα από το φημισμένο 
Χάιντ Πάρκ με τα ανάκτορα του Κένσινκτον. Έπειτα  θα δούμε 
την περίφημη «Μαρμάρινη Αψίδα» (Μarble Arch) που αποτελεί 
το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο της πόλης και την πλατεία 
Τραφάλγκαρ από την οποία διακρίνεται το ανάκτορο του 
Μπάκιγχαμ, τόπος διαμονής της Βασίλισσας Ελισάβετ. Συνεχίζουμε  
περνώντας από το Κοινοβούλιο που στεγάζει την βουλή των 
κοινοτήτων και την βουλή των Λόρδων και θα θαυμάσουμε το πιο 
αναγνωρίσιμο σημείο της πόλης το φημισμένο Μπίγκ Μπέν. Στάση 
για λίγο στον πύργο του Λονδίνου και στη συνέχεια επίσκεψη στην 
οικονομική καρδιά της πόλης, το Σίτυ με το Χρηματιστήριο, την 
τράπεζα της Αγγλίας και τον αριστουργηματικό καθεδρικό ναό 
του Αγίου Παύλου. Η μέρα μας θα ολοκληρωθεί με την  επίσκεψη 
στο Βρετανικό μουσείο από το οποίο δεν θα παραλείψουμε φυσικά 
την πτέρυγα που φιλοξενούνται τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΩ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ (προαιρετική)
Σήμερα, μετά το πρόγευμα, σας προτείνουμε μια βόλτα σε 
κάποια εξίσου σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Μια επίσκεψη στο 
πασίγνωστο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ 
που είναι και το καλύτερο στο είδος του, στο μουσείο Φυσικής 
ιστορίας, στην Εθνική πινακοθήκη και φυσικά στον περίφημο τροχό 
της χιλιετίας. Για το μεσημέρι προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό 
Τάμεση με προορισμό την πόλη του Γκρίνουιτς όπου μπορείτε 
να επισκεφτείτε και το περίφημο αστεροσκοπείο. Το απόγευμα 
επιστροφή δια μέσου των καναλιών του Κάναρι Γουάρφ, στο 
Λονδίνο.

4η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ (προαιρετική)
Τη σημερινή ημέρα, μετά το πρόγευμα, το πρόγραμμα  μας 
περιλαμβάνει επίσκεψη δύο σημαντικών και ιστορικών πόλεων  
καθώς επίσης και ενός ιστορικού κάστρου. Πρώτος μας σταθμός 
η Οξφόρδη με τα υπέροχα κτίρια που χαρακτηρίζουν ένα από τα 
ποιο σημαντικά πανεπιστήμια του κόσμου. Μέσα από μια όμορφη 
διαδρομή στην επαρχιακή Αγγλία θα οδηγηθούμε στην πατρίδα 
του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, το Στράτφορντ απόν Έιβον. Επιστροφή στο 
Λονδίνο το απόγευμα. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας. 

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΥΙΝΣΔΟΡ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Προαιρετική επίσκεψη στον πύργο του Γουίνσδορ θα είναι ο 
σημερινός μας σταθμός. Ο πύργος - κατοικία των Βασιλέων 
της Αγγλίας από την εποχή του Γουλιέλμου του κατακτητή 
απλώνεται πάνω σε ένα πανέμορφο λόφο και τα επιβλητικά του 
τείχη είναι θέαμα συναρπαστικό. Εκεί θα δούμε επίσης τα επίσημα 
διαμερίσματα της Βασίλισσας και το παρεκκλήσι του Σαίντ Τζώρτζ. 
Η περιήγηση μας θα κλείσει με μια βόλτα στα δαιδαλώδη δρομάκια 
της ομώνυμης πόλης. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

COPTHORNE TARA KENSINGTON 4*
Βρίσκεται στην περιοχή του Kensington, πολύ κοντά στο περίφημο Albert Hall, ενώ η στάση 
του μετρό βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση. Διαθέτει εστιατόριο, cafe, bar, αίθουσα 
συνεδριάσεων, γυμναστήριο και δωρέαν Wi-Fi. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιμαστισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας και δωρεάν Wi-Fi.



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος και πτήση για το 
Βουκουρέστι. Άφιξη και μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το 
Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της 
Άνοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη 
χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει 
η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που είναι 
μοναδικό στο είδος του, καθώς και το παλάτι της βουλής, χτισμένο από 
τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο 
του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, 
θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της 
χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου 
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, 
την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη 
και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για 
ξεκούραση.

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ (προαιρετική)
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε 
την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το “μαργαριτάρι 
των Καρπαθίων”, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία 
του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε 
καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε, και από το 
οποίο πήρε την  ονομασία της η πόλη. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το 
Μπραν, όπου θα επισκεφτούμε τον  περίφημο Πύργο Μπραν, γνωστό ως 
“Πύργο του Δράκουλα”, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό 
φρόυριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη 
ξενάγηση στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη 
εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. 

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο του Βουκουρεστίου. 
Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική Πινακοθήκη ή να κάνετε μια βόλτα 
με το καραβάκι στο πάρκο Χερεστρόου, που βρίσκεται δίπλα στο μουσείο 
του χωριού. Θα μας εντυπωσιάσει το μαγευτικό τοπίο και η καταπράσινη 
πεδιάδα. 

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της 
πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 
επιστροφής.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

Με απευθείας πτήσεις

Specialist

1η ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι. Άφιξη μετά από μια 
ώρα πτήσης στο αεροδρόμιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη Λευκή πόλη, όπως μεταφράζεται το 
Βελιγράδι. Διανυκτέρευση. 
2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ - ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ 
ΣΤΗ SKADARLJIA
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της 
Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το το σύμβολο της παλιάς πόλης, το φρούριο 
Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη 
και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως 
οχύρωση για την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο Nebosja, που 
ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα συνεχίσουμε 
με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία 
Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας 
Ljubica, το ξενοδοχείο <Moscva>, σήμα κατατεθέν της πόλης και φυσικά τον 
Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Το εσωτερικό 
του ναού είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά θα ανακαλύψετε στις γωνιές του, το 
παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά 
ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας.  Θα δούμε ακόμη,  το Μνημειακό 
κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το 
Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε 
να επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με 
καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε 
να επισκεφθείτε στο Νέο Βελιγράδι το μεγάλο εμπορικό κέντρο Usche, 
όπου θα συναντήσετε όλες τις γνωστές ευρωπαικές φίρμες. Το βράδυ σας 
προτείνουμε έξοδο στην μποέμ περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, 
μία από τις ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις 
πρωινές ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει 
τα παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα στην πλακόστρωτη 
περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν  παραδοσιακά 
σέρβικα τραγούδια.

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - STREMSI KARLOVSI - ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε προαιρετικά για την πόλη του Νόβισαντ, 
πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αποτελεί 
οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της. 
Είναι χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως 
ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα δούμε 
το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία 
Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή 
πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο με ιδιαίτερη 
πνευματική και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο 
λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής 
μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς 
διαδρομή. Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε 
μια παραδουνάβια πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο 
γραφικές περιοχές της πόλης.

4η ημέρα ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό, αξιοποιήστε τον ελεύθερό σας χρόνο κάνοντας μια 
τελευταία βόλτα στο κέντρο της πανέμορφης πόλης ή εναλλακτικά 
σας προτείνουμε να απολαύσετε μια παραδουνάβια βόλτα, η οποία θα 
σας αποζημιώσει με αξέχαστες εικόνες και αναμνήσεις. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Δώ
ρο

Μοναδικό Δώρο
Πέρα από το Παλάτι 
της Βουλής, για 1η 
φορά περιήγηση στο 
Παλάτι της Άνοιξης, 

το Παλάτι που 
διέμενε η οικογένεια 

Τσαουσέσκου
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1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ  
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας 
οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς 
Κρυσταλλοπηγή.  Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη το πρωί στο 
μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες 
πόλεις της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα,  γνωστή για τις 
υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, 
Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στη μεσαιωνική 
Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής 
στις Δαλματικές ακτές. Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του Κότορ 
ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά 
διατηρημένη – προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και 
βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν από τους πιο 
όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου στον οποίο ορισμένοι 
αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου 
φιορδ της Αδριατικής.Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το 
επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ, πανοραμική 
περιήγηση με το λεωφορείο και στάση σε ένα υπερυψωμένο σημείο από 
όπου θα θαυμάσουμε την εξαιρετική θέα της παλιάς.Πρόκειται για μια από 
τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα μνημεία και τα 
υπέροχα τείχη, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς 
της Μεσογείου. Μεταφορά, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει  πόσο κοντά στην 
κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο Μόσταρ 
(137 χλμ.), την πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, 
κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα 
σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης που συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά 
στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά τεμένη, παζάρι, φαγητά και 
ανατολίτικα γλυκά με τη δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και την 
Ορθοδοξία. Και όλα αυτά στις όχθες του Νέρετβα με τα επτά εντυπωσιακά 
γεφύρια που ενώνουν το Μόσταρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα 
επίσκεψη στην παλιά πόλη του  Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη 
από τείχη του 10ου αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης, θα επισκεφτούμε το Φράγκικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των 
Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλασιου, πολιούχου της 
πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί 
ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά στενά ή να 
απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο.

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική μας εκδρομή στην Κόρτσουλα. 
Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών 
ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, 
το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος 
της Κροατίας . Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το 
καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως 
γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα 
, ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα 
Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα) . Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου 
αιώνα από κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί 
.Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου , τον επιβλητικό καθεδρικό 
του Αγίου Μάρκου , καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο . Χρόνος 
ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά του νησιού , να θαυμάσετε 
την υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των 
Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν . Ένα νησί που 
περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση και  αποτελεί ένα από τα κοσμήματα 
της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ . 

5n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής.

GRAND PARK 4* - DUBROVNIK
Βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου Lapad, σε απόσταση μόλις 100μ. από την 
παραλία. Με θέα τη θάλασσα και το χώρο περιπάτου Lapad Cove, είναι ένα τέλειο 
μείγμα ιταλικού design, αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και αρμονίας. Αποτελείται 
από το κεντρικό κτίριο και 2 ιστορικές βίλες. Το σπα περιλαμβάνει ειδικό χώρο για 
παιδιά με βιβλία, παιχνίδια, CD player, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και συλλογή από 
κινούμενα σχέδια. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κροατική και διεθνή κουζίνα 
στο εστιατόριο του στη βεράντα ή στο ala carte εστιατόριο Taverna. Τα δωμάτια 
διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και στεγνωτήρα 
μαλλιών.



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή φθάνουμε πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
το μαργαριτάρι του Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, 
δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Στην γνωριμία μας με  την πόλη θα περιηγηθούμε στην Πλατεία των Ηρώων, 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας και τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα 
θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα κτίρια 
και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη 
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα 
κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των 
βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της 
Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, 
την Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί της 
Μαργαρίτας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Σας  προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας μια ρομαντική 
κρουαζιέρα στον Δούναβη. Ακολούθως μπορείτε να πάρετε μια γεύση από 
την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγάνικα βιολιά 
πίνοντας «αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας. 

Κοινά και για τις 2 εκδρομές: Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Special
Offers

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα σύνορα. Κάνοντας 
τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε στην πανέμορφη 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το “μαργαριτάρι του Δούναβη”, τη Βουδαπέστη. 
Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Στην γνωριμία μας με την πόλη θα περιηγηθούμε στην Πλατεία των Ηρώων, 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας και τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα 
θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα κτίρια 
και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη 
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα 
κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των 
βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της 
Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, 
την Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί της 
Μαργαρίτας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Σας  προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας μια ρομαντική 
κρουαζιέρα στον Δούναβη. Ακολούθως μπορείτε να πάρετε μια γεύση από 
την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγάνικα βιολιά 
πίνοντας «αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας. 

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ -  ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ  ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - 
ΒΙΕΝΝΗ (380χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια χώρια 
της Ουγγαρίας, Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα κάνουμε 
στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων - το Έστεργκομ, όπου θα 
θα επισκευθούμε τον καθεδρικό ναό και την πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για 
τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες 
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, 
όπου θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό 
από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου 
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη γνωστή 
λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και το σπίτι, όπου ο 
Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη συμφωνία, ωδή στη χαρά. Άφιξη στη Βιέννη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθρος, διαν/ση.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ)
Πρόγευμα και γνωριμία με την  πόλη. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ 
Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο 
του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής 
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς 
του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι 
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας 
Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με 
την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική 
πόλη. 

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την  γνωριμία μας με την πανέμορφη 
Μπρατισλάβα. Θα δούμε το κάστρο Ντέβιν, που έδωσε το όνομα Press-
burg  (Μπρατισλάβα) , στην πόλη. Το κάστρο και η πόλη ήταν τόπος στέψης 
βασιλιάδων. Σήμερα στο κάστρο στεγάζονται μουσεία ενώ ένα μέρος 
στεγάζει τη βουλή της Σλοβακίας. Στην άκρη της πόλης βρίσκεται ο ναός 
του Αγίου Μάρτιν, όπου στέφθηκαν 19 Ούγγροι βασιλιάδες. Θα δούμε επίσης 
το μουσείο των βασανιστηρίων, το οινομουσείο, την όπερα, το παλάτι Gras-
salkovich, κατοικία του προέδρου της δημοκρατίας.Χρόνος ελεύθερος στη 
διάθεσή σας να απολαύσετε την υπέροχη πόλη. Μετάβαση στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής. 

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας 
την γραφική Πράγα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
περπατήστε στην κοσμοπολίτικη πλατεία Wenceslas και καταλήξτε στην 
πλατεία της παλιάς πόλης με το περίφημο αστρονομικό ρολόι. Διαν/ση.  

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το 
σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε 
τη μοναδική αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης και θα καταλήξουμε στην 
πανέμορφη πλατεία της Τσέχικης πρωτεύουσας. Στολισμένη με όμορφα 
κτίρια, παλιά παλάτια όπως του Κίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική εκκλησία 
της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και της 
Έυας και την εκκλησία του Αγ.Νικολάου. Θα ενυπωσιαστούμε από το 
παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, το νέο δημαρχείο 
και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη 
συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, την πλατεία Vaclav, σημείο 
συνάντησης των κατοίκων της Πραγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό 
κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση 
σε μεσαιωνικό εστιατόριο με τοπικές γεύσεις και ειδικό πρόγραμμα που σας 
ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Διαν/ση.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
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1η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΝΚΟΝΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Ύστερα από μια όμορφη 
διαδρομή και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην Ηγουμενίτσα. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Ιταλία. Στον 
ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους 
αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.
 
2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Άφιξη το μεσημέρι στο λιμανι της Ανκόνα και αναχώρηση για Βενετία. Άφιξη 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή. Το βράδυ 
μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη για να θαυμάσουμε τα κανάλια της, τη 
χαρακτηριστική βενετσιάνικη αρχιτεκτονική και τη περίφημη πλατεία του Αγίου 
Μάρκου. Ξεκούραση.
 
3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Πρωινό και μετάβαση στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας με τα βαπορέτα 
για να απολαύσουμε το μοναδικό καρναβάλι της με χιλιάδες επισκέπτες 
κάθε χρόνο. Πλούσια χρώματα, γοητευτικά κοστούμια, μεταμφιέσεις που 
ξεχωρίζουν μας περιμένουν για να ζήσουμε αυτή τη γιορτή όπως ποτέ 
άλλοτε. Θα παρακολουθήσουμε τον διαγωνισμό για την πιο όμορφη μάσκα 
του Καρναβαλιού στη κεντρική πλατεία του Αγίου Μάρκου, παρελάσεις και θα 
ζήσουμε σαν ντόπιοι ανάμεσα σε αρλεκίνους, καζανόβες, Δόγηδες, ντόμινα, 
βαρόνους και μαρκίσιους. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα με γόνδολες στα 
στενά της πόλης για μια αίσθηση μοναδική όπως είναι και η ομορφιά της 
Βενετίας ή να επισκεφτείτε το Palazzo Ducale , το πιο όμορφο παλάτι γοτθικής 
αρχιτεκτονικής που αποτέλεσε την κατοικία των Δόγηδων και ξεχωρίζει η όψη 
του σε κάθε επισκέπτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση.
 
4η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΒΕΡΟΝΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Σιρμιόνε, όπου θα θαυμάσουμε το περίφημο 
μεσαιωνικό χωριό που βρίσκεται στη λίμνη Γκάρντα. Συνεχίζουμε για τη Βερόνα, 
όπου θα περιηγηθούμε στην ερωτική πόλη του Σαίξπηρ. Θα ξεκινήσουμε την 
περιήγηση μας από τη πλατεία Bra με την 3η μεγαλύτερη αρένα στο κόσμο 
χωρητικότητας 30.000 ατόμων χτισμένη το 30 μ.Χ να αποτελεί το σύμβολο 
της πόλης. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε το κεντρικό πεζόδρομο Via Mazzini 
για να καταλήξουμε στο πολιτικό και οικονομικό κέντρο της πόλης στη Piaz-
za delle Erbe για να θαυμάσουμε τη πλατεία των Βοτάνων και τους τάφους 
της οικογένειας Scaligeri, δείγματα μοναδικού γοτθικού στυλ. Στη συνέχεια θα 
δούμε το πανδοχείο που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον Σαιξπηρ για να 
γράψει το μυθιστόρημα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Θα δούμε το μπαλκόνι 
και τον προαύλιο χώρο που ξεχωρίζει το άγαλμα της πρωταγωνίστριας. Στη 
συνέχεια μετάβαση στη Πάντοβα. Μια πόλη που σαγηνεύει κάθε επισκέπτη 
με την μεσαιωνική ιστορία της και τους φρενήρης ρυθμούς της. Ξεχωρίζει 
το ιστορικό της κέντρο με τη 2η μεγαλύτερη πλατεία στην Ευρώπη, το Pra-
to della Valle, ο καθεδρικός του Sant Antonio και η Piazza dei Signori καθώς 
και το πανεπιστήμιο της που χρονολογείται από το 1222. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και άμεση αναχώρηση από τη πόλη της Βενετίας με κατεύθυνση 
το λιμάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοιο. Τακτοποίηση στις καμπίνες, 
Διανυκτέρευση. 
 
6η ημερα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα γραφικά Ιωάννινα. Ελεύθερος 
χρόνος και στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής.

Βερόνα



4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Πρόγευμα και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Με μια πανοραμική εκδρομή 
με το λεωφορείο οπου σε ένα σημειο πανω από την πολη θα θαυμάσουμε 
την εξαιρετική θέα της παλιάς πόλης του Dubrovnik και φωτογραφική εικόνα 
των νησιών πέρα από τις ακτές του. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες 
πόλεις του κόσμου, γνωστή για τα πολύ ομορφα μνημεία και τα υπέροχα 
τείχη, θεωρείται δε σαν ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς 
προορισμούς της Μεσογείου. Η παλιά πόλη είναι περιτριγυρισμένη από τα 
φημισμένα τείχη του 10ου αιωνα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα της 
Ευρώπης. Περίπατος στο ιστορικό κέντρο της πόλης και επίσκεψη στο 
Φράγκικο Μοναστήρι καθώς και τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς. Χρόνος 
ελεύθερος. Δείπνο.

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό την όμορφη Budva, στο 
Μαυροβούνιο. Στη διάρκεια μιας πανέμορφης διαδρομής και διασχίζοντας 
το μεγαλύτερο φιόρδ της Ευρώπης μετα της Νορβηγίας, θα περιηγηθουύμε 
και θα θαυμάσουμε αρχικά το γραφικό Kotor, μια πόλη προστατευμένη 
από την Ουνέσκο, όπου θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 
Αμέσως μετά συνεχίζουμε για να φθάσουμε νωρίς το απόγευμα στην Bud-
va, όπου τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια θα κάνουμε 
έναν περίπατο στην παλιά πόλη με την μοναδική αρχιτεκτονική, τα στενά 
δρομάκια της με τα πολλά καταστήματα και τις μικρές εκκλησίες οι 
οποίες εξακολουθούν να είναι αναλλοίωτες στο πέρασμα των χρόνων. 
Μετάβαση στο ξενοδοχείο για δείπνο.

6η ημέρα: ΜΠΟΥΝΤΒΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση. Στην επιστροφή μας θα έχουμε τη 
δυνατότητα να θαυμάσουμε το μαγευτικό νησάκι-ξενοδοχείο (Ελληνικών 
συμφερόντων) SVETI STEFAN. Θα το αποθανατίσουμε φωτογραφικά, και 
στη συνέχεια διερχόμενοι τα Αλβανικά σύνορα θα περάσουμε από τις 
πολεις Σκοδρα, Δυρράχιο, Ελμπασαν, και Πόγραδετς. Εκεί και στις όχθες 
της λίμνης Οχρίδας, θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε, δοκιμάζοντας 
το νοστιμότατο ψάρι Κοραν που βρίσκει κανείς μονο στη  συγκεκριμένη 
λίμνη. Συνεχίζουμε και περνάμε τα Ελληνοαλβανικά σύνορα και αργά το 
απόγευμα φθάνουμε στην Θεσσαλονίκη.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από την Θεσσαλονικη για τα σύνορα Ευζώνων. 
Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Κροατίας, φθάνουμε το 
βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δειπνο και 
στον υπολοιπο ελεύθερο χρόνο μια βόλτα-γνωριμία της πόλης. 

2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ 
Μετά το πρόγευμα, ξεκιναμε την περιηγηση μας στο Ζάγκρεμπ το οποιο 
αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και 
Γκόρντι Γκραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλνι 
Γκραντ (“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες αλλα και 
βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης αποτελούν το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ζάγκρεμπ, το Κροατικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο 
Μίμαρα, το Εθνικό Θέατρο και η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Αμέσως μετά 
συνεχίζουμε με προορισμό το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα φυσικό 
συγκρότημα από 16 λίμνες άλλη ψηλότερη και άλλη χαμηλότερη, που με μια 
σειρά καταρρακτών τα νερά πέφτουν από τη μία λίμνη στην άλλη. Η φύση 
δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που αφήνουν άναυδο 
τον επισκέπτη. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Ζαντάρ (παλαιότερη  
πρωτεύουσα της Δαλματίας) με πλούσια παγκόσμιας σημασίας κληρονομία 
όπου θα θαυμάσουμε, ανάκτορα Ρωμαικής εποχής του 1ου αιωνα, μεσαιωνικούς 
καθεδρικούς ναούς, τείχη που κυκλώνουν την πόλη, βυζαντινούς ναούς της 
Αγίας Αναστασίας και της Αγίας Τριάδας. Τακτοποίηση   στο ξενοδοχείο μας 
και δείπνο. 

3η ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί) που 
έχει χαρακτηρισθεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. 
Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και 
ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
προς το Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας, όπου 
θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του 
Αυτοκράτορα Διοκλητιανού (το οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα 
διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία, που χτίστηκε μεταξύ 295 μ.Χ. και 
305), τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο, τον αναγεννησιακό πύργο 
του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, 
τη διάσημη Ρίβα για καφέ η φαγητό. Αναχώρηση για την πόλη Ντουμπροβνικ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. 

ΝτουμπρόβνικΚοτόρ

Λίμνες Πλίτβιτσε



1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ  
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας 
οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε 
προς Κρυσταλλοπηγή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
άφιξη στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες πόλεις της 
Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα,  γνωστή για τις 
υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο 
Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε 
στη μεσαιωνική Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα 
μαργαριτάρια της Αδριατικής στις Δαλματικές ακτές. Συνεχίζουμε 
για την καστροπολιτεία του Κότορ ένα μνημείο φυσικής 
ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη 
– προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και 
βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν 
από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου 
στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, 
νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ της Αδριατικής. Θα δούμε τον 
Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την 
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του 
πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ, άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα πανοραμική περιήγηση με το 
λεωφορείο και στάση σε ένα υπερυψωμένο σημείο από όπου 
θα θαυμάσουμε την εξαιρετική θέα της παλιάς. Πρόκειται για μια 
από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα 
μνημεία και τα υπέροχα τείχη, ένας από τους σημαντικότερους 
τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για δείπνο. 

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει  πόσο κοντά στην κεντρική 
Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο Μόσταρ (137 χλμ.), την 
πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα 
από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και 
Δύσης που συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά 
τεμένη, παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα γλυκά με τη δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό 
και την Ορθοδοξία. Και όλα αυτά στις όχθες του Νέρετβα με τα επτά εντυπωσιακά 
γεφύρια που ενώνουν το Μόσταρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη 
στην παλιά πόλη του  Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 
10ου αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε 
το Φράγκικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την 
εκκλησία του Αγ. Βλασιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια 
ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα 
μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. 

4n ημέρα: ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
Πρόγευμα  και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στο νησί της Κόρτσουλα. 
Διασχίζοντας την καταπράσινη χερσόνησο Πέλιασετς, φτάνουμε στο χωριό 
Όρεμπιτς, από όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, 
τη γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου, 
τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του 
Μάρκο Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
για δείπνο.

5n ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τίρανα τα 
οποία περνάμε περιφερειακά και συνεχίζουμε για τις όχθες της λίμνης Οχρίδας με τα 
πεντακάθαρα νερά και την πλούσια πανίδα. Συνεχίζουμε μέσω Πόγραδετς προς τα 
σύνορα της Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε το βράδυ στην πόλη μας.

VALAMAR LACROMA 4* plus
Bρίσκεται στην καταπράσινη χερσόνησο Babin Kuk με όμορφη θέα στα νησιά Elaphiti 
κοντά στην παλιά πόλη του Ντουμπροβνικ. Διαθέτει Spa με εσωτερική και εξωτερική 
πισίνα, σάουνα, γυμναστήριο και περιποιήσεις ομορφιάς. Στην κομψή ατμόσφαιρα 
του εστιατορίου σερβίρονται επιδέξια παρασκευασμένα μεσογειακά και διεθνή πιάτα. 
Μπορείτε επίσης να χαλαρώσετε στη βοτσαλωτή παραλία, βραβευμένη με Γαλάζια 
Σημαία και τις εγκαταστάσεις της ή να εξασκηθείτε στο τένις και την ποδηλασία. Τα 
ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.

GRAND PARK 4* - DUBROVNIK
Βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου Lapad, σε απόσταση μόλις 100μ. από την 
παραλία. Με θέα τη θάλασσα και το χώρο περιπάτου Lapad Cove, είναι ένα τέλειο 
μείγμα ιταλικού design, αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και αρμονίας. Αποτελείται 
από το κεντρικό κτίριο και 2 ιστορικές βίλες. Το σπα περιλαμβάνει ειδικό χώρο για 
παιδιά με βιβλία, παιχνίδια, CD player, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και συλλογή 
από κινούμενα σχέδια. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κροατική και διεθνή 
κουζίνα στο εστιατόριο του στη βεράντα ή στο ala carte εστιατόριο Taverna. 
Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και 
στεγνωτήρα μαλλιών.
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Δώ
ρο

Μοναδικό Δώρο
Πέρα από το Παλάτι 
της Βουλής, για 1η 
φορά περιήγηση στο 
Παλάτι της Άνοιξης, 

το Παλάτι που 
διέμενε η οικογένεια 

Τσαουσέσκου

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Προμαχώνα. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. 
Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε 
στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το Παρίσι των 
Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της Άνοιξης, το παλάτι που 
διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, 
στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το 
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, περιέχει περισσότερα από 
300 ξύλινα σπίτια, ανεμόμυλους, εκκλησίες και άλλες κατασκευές και δείχνει την 
αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και το παλάτι της βουλής, 
χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο 
κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα 
θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα 
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη 
από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει 
Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ)
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα 
του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου 
θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου 
Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 
1ο κτίριο που κτίστηκε και στο οποίο οφείλει την ονομασία της η πόλη. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως “Πύργο 
του Δράκουλα”, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα 
δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε 
μέγεθος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Διαν/ση.

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (420 χλμ)
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας 
και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια.  
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στη 
φωταγωγημένη πόλη. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την περιήγηση πόλης. Θα δούμε 
τη Βουλή, τη Βυζαντινή εκκλησία της Αγ. Κυριακής, τα Ρωμαϊκά 
μνημεία και το περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκι. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Περνώντας τα σύνορα φθάνουμε 
στην πόλη μας.

Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια.

Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται 

και με βραδινή αναχώρηση.

Συνοπτικό πρόγραμμα:
1η ημέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βουκουρέστι
2η ημέρα: Άφιξη - Ξενάγηση πόλης
3η ημέρα: Σινάϊα - Μπράν - Μπρασόφ
4η ημέρα: Επιστροφή

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά της πόλης 
του Βουκουρεστίου. Η εντυπωσιακή είσοδος του ξενοδοχείου αποτελεί την πρόσοψη 
του παλιού Εθνικού Θεάτρου. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του διαθέτουν safe box, 
mini bar, πρόσβαση στο internet, σεσουάρ, καλωδιακή τηλεόραση. Είναι ιδανικό για 
οικογένειες, καθώς διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια. Ακόμα, το ξενοδοχείο διαθέτει casino, 
bar, μοντέρνο lobby, πισίνα, fitness center,  υπηρεσίες μασάζ, καθαριστήριο, πάρκινγκ. 
Στο ξενοδοχείο μπορείτε να δοκιμάσετε τις εξαίρετες γεύσεις του εστιατορίου.

HILTON ATHENEE PALACE 5*
Τo πολυτελέστατο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά της 
πόλης, μόλις 200μ από το Αντενέουμ και προσφέρει τις πιο σύγχρονες ανέσεις, 
ικανοποιώντας και τον πιο απατητικό επισκέπτη του. Διαθέτει 2 εστιατόρια, μπαρ, 
καφέ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με σπα και μασάζ, εσωτερική πισίνα. 
Δοκιμάστε τοπικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ στο εστιατόριο Roberto. Τα δωμάτιά του 
διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, safe box, τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini 
μπαρ και wifi. Ακόμη, μπορείτε να χαλαρώσετε στην εσωτερική πισίνα. Τέλος, σας 
προσφέρουμε δωρεάν την είσοδο στο health club.
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 06:00 και αναχώρηση για Προμαχώνα. Περνώντας 
τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και 
περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΣΙΜΠΙΟΥ (230 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε το  το παλάτι 
της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δέυτερο σε μέγεθος 
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα 
θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα 
της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του 
Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το 
μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση 
για το Σιμπίου. Στη διαδρομή μας θα δούμε το μοναστήρι Κόζια, που είναι χτισμένο από 
τον 15ο αιώνα και είναι το δεύτερο σε αρχαιότητα. Συνεχίζουμε για το Σιμπίου. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για 
περιήγηση την πόλη.

3η ημέρα: ΣΙΜΠΙΟΥ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΩΦ (210 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη Σιμπίου, που αποτέλεσε πολιτισμική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2007 και έχει ανακηρυχθεί σε διατηρητέα πόλη της Unesco. Θα 
δούμε τη Μητρόπολη, που είναι χτισμένη στα θεμέλια της Βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας 
Σοφίας, την πλατεία Χουέτ με την Ευαγγελική Εκκλησία περιτρυγισμένη με πέντε πύργους 
και το παλιό Δημαρχείο. Τελειώνοντας, θα επισκεφτούμε τη Σιγκισουάρα, τη γενέτειρα του 
Βλατ Τέπες, του περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως 
Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε 
την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

MINERVA 4* (Βουκουρέστι)
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, μόλις 300μ απο το σταθμό Piata Romana και την πλατεία 
Victoriei, κοντά στα σημαντικόντερα αξιοθέατα της πόλης. Τα δωμάτιά του διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, mini bar, safe box, δωρεάν πρόσβαση στο 
ιντερνετ, σεσουάρ..Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη κινέζικο εστιατόριο Nan Jing.

CONTINENTAL 4* (Σιμπίου)
Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, κοντά 
στα περισσότερα αξιοθέατα. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, κέντρο ευεξίας και 
casino. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, 
θυρίδα ασφαλείας, σεσουάρ και πρόσβαση στο internet

RAMADA BRASOV 4* (Μπρασόφ)
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην είσοδο της πόλης. Τα 
δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, ψυγείο, σεσουάρ, 
τηλέφωνο και δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη πάρκινγκ, 
συνεδριακό κέντρο, 2 εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήριο, σάουνα, ατμόλουτρο, υδρομασάζ 
και spa center. Μην ξεχάσετε να απολαύσετε ένα ποτό στο μπαρ του ξενοδοχείου ή 
να γευτείτε διάφορες τοπικές σπεσιαλιτέ και γεύσεις από διεθνή κουζίνα στα πολυτελή 
εστιατόρια του.

Μοναδικό 
πρόγραμμα

Πύργος Δράκουλα

4η ημέρα: ΜΠΡΑΣΟΦ - ΣΙΝΑΪΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (180 χλμ)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα 
φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, 
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία 
του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. 
Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που 
κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης. 
Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε 
για το Βουκουρέστι. Θα επισκεφτούμε το το Μουσείο 
του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του και δείχνει 
την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας. Το 
απόγευμα μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Το βράδυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση σε 
Ρουμάνικες μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (670 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά το 
βράδυ στην πόλη μας.

Παλάτι Πέλες



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (630 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 06.00. Κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις φτάνουμε στα σύνορα των Κήπων, έλεγχος και ελεύθερος χρόνος 
στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στην ανατολική 
Θράκη ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά 
και φτάνουμε το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος να περιηγηθούμε στην πλατεία Ταξίμ, 
στην περίφημη κοσμοπολίτικη οδό Ιστικλάλ και στα όμορφα γραφικά στενά 
κάνοντας μια πρώτη γνωριμία με τη ‘Βασιλεύουσα’.

2η ημέρα: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΤΟΠ ΚΑΠΙ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο όπου 
θα δούμε τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό οβελίσκο, την 
ελικτή στήλη των Δελφών, την γερμανική κρήνη του 1898, την στήλη 
του Κωνσταντίνου, το μπλέ τζαμί, τη Βυζαντινή υπόγεια δεξαμενή του 
Ιουστινιανού και θα καταλήξουμε στο Ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, την 
περίφημη Αγία Σοφία. Θα δούμε επίσης καθοδόν τον σταθμό Σίρκεζι οπου 
κατέληγε το Όριεντ Εξπρές, το Γενί τζαμί, το Μίλιον και τα λουτρά της 
Ρωξάνης. Συνεχίζουμε με το περίφημο παλάτι Τοπ Καπί αρχική κατοικία των 
Σουλτάνων (μέχρι τη δημιουργία του Ντολμά Μπαχτσέ το 1853) και διοικητικό 
κέντρο σημαντικών προσωπικοτήτων όπως ο κατακτητής Μωάμεθ Β΄και 
ο Σουλειμάν ο μεγαλοπρεπής. Επόμενη στάση το αρχαιολογικό μουσείο 
ένα από τα σημαντικότερα του είδους του παγκοσμίως. Εκθέματα από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη Μεσοποταμία και το πέρασμα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου σίγουρα θα προσελκύσουν το θαυμασμό σας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική  διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο με 
οριεντάλ μουσική, ανατολίτικους χωρούς και τραγούδια.

4η ημέρα: ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ - PIERRE LOTI
Πρόγευμα και περνώντας από τον Κεράτειο κόλπο και τη γέφυρα του Γαλατά 
θα καταλήξουμε στην περίφημη Μονή της Χώρας με τα μοναδικά παγκοσμίως 
βυζαντινά ψηφιδωτά. Έπειτα, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, ξεκινάμε για 
προαιρετική εκδρομή στα μαγευτικά Πριγκηπόννησα. Επισκεπτόμαστε το 
μεγαλύτερο νησί των Πριγκηποννήσων, την Πρίγκηπο θαυμάζοντας τις 
παλιές ελληνικές βίλες με τις εντυπωσιακές αρχοντικές επαύλεις. Όσοι 
επιθυμούν μπορούν να κάνουν το γύρο του νησιού με τα παραδοσιακά 
παϊτόνια ή να προσκυνήσουν στο μοναστήρι του Αγ.Γεωργίου στο ψηλότερο 
σημείο του νησιού. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.  Εφόσον 
δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στα Πριγκηπόνησα θα επισκευθούμε μια 
όμορφη και φημισμένη περιοχή το Pierre Loti, στο λόφο του Εγιούπ, για να 
απολαύσουμε τον καφέ μας, μαζί με την υπέροχη θέα στον Κεράτιο Κόλπο. 

Κωνσταντινούπολη

3η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ  ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ 
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ (80 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη σε ένα από τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της Πόλης, τα εντυπωσιακά ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, 
νεότερη κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, σε στυλ μπαρόκ, μεγαλοπρεπή, με εξαιρετική πολυτέλεια.  
Έπειτα προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου 
Βοσπόρου. Ακολουθεί επίσκεψη στο ιερό Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής 
(Μπαλουκλί) με τους τάφους των Πατριαρχών, όπου υπήρχαν τα 
λεγόμενα “παλάτια των πηγών”. Στη συνέχεια επίσκεψη στην φημισμένη 
σκεπαστή αγορά με τα 4000 καταστήματα το ανατολίτικο παζάρι Καπαλί 
Τσαρσί. Αμέτρητα προιόντα όπως δερμάτινα είδη, ρούχα, αναμνηστικά, 
αντίκες, είδη δώρων κ.α. είναι στη διάθεσή σας εξασκώντας πάντα 
τις διαπραγματευτικές σας ικανότητες. Το βράδυ σας προσφέρουμε 
πανοραμική νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της 
ιστορικής πόλης.

Αγία Σοφία

Ντολμά Μπαχτσέ
5η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ISTANBUL FORUM ΕΝΥΔΡΕΙΟ  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (640 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι. Θα 
θαυμάσουμε τη στήλη της φραγκελώσεως οπου μαρτύρησε ο Ιησούς και 
σώζεται μέχρι σήμερα, τα λείψανα του Χρυσοστόμου και του Γρηγορίου 
Θεολόγου, τον Πατριαρχικό θρόνο, την εικόνα της Παναγίας της Κυζίκου 
και θα δούμε από μακριά τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Συνεχίζουμε για 
το Αγίασμα της μονής των Βλαχερνών οπου ψάλθηκε για πρώτη φορά το 
626μ.χ. ο Ακάθιστος ύμνος στην Υπερμάχω Θεοτόκο ως ευχαριστία για τη 
σωτηρία της πόλης από τους Αβαρους. Στην συνέχεια, θα κατευθυνθούµε 
στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της 
Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούµε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου 
εκτίθενται πάνω από 10000 διαφορετικά είδη θαλάσσιας ζωής. Παίρνωντας 
τον δρόμο της επιστροφής περνάμε περειφεριακά από Σιλίβρια (γενέτειρα 
του Αγίου Νεκταρίου) και κάνουμε στάση στην περιοχή της Ραιδεστού. Άφιξη 
στα σύνορα και επιστροφή  στην πόλη μας.

Βόσπορος

5 ημέρες



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (630 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 22.00. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στα σύνορα των Κήπων, έλεγχος 
και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε τη 
διαδρομή μας στην ανατολική Θράκη ταξιδεύοντας παράλληλα 
με την ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά και φτάνουμε το πρωί 
στην Κωνσταντινούπολη.

2η ημέρα: ΑΓΙΑΣΜΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ 
Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη και επίσκεψη στο ιερό Αγίασμα της 
Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους τάφους των Πατριαρχών, 
όπου υπήρχαν τα λεγόμενα “παλάτια των πηγών”. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στην φημισμένη σκεπαστή αγορά με τα 4000 
καταστήματα το ανατολίτικο παζάρι Καπαλί Τσαρσί. Αμέτρητα 
προιόντα όπως δερμάτινα είδη, ρούχα, αναμνηστικά, αντίκες, 
είδη δώρων κ.α. είναι στη διάθεσή σας εξασκώντας πάντα τις 
διαπραγματευτικές σας ικανότητες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας προσφέρουμε 
πανοραμική νυχτερινή περιήγηση όπου θα δούμε τη γέφυρα του 
γαλατά, τα ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, το Μπεσίκτας και 
θα φτάσουμε στην πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δια/ση.

3η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (70 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα εντυπωσιακά 
ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, νεότερη κατοικία των σουλτάνων 
και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε 
στυλ μπαρόκ, μεγαλοπρεπή, με εξαιρετική πολυτέλεια.  Έπειτα 
προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου 
Βοσπόρου. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο όπου θα 
δούμε τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό οβελίσκο, την 
ελικτή στήλη των Δελφών, την γερμανική κρήνη του 1898, την στήλη 
του Κωνσταντίνου, το μπλέ τζαμί, τη Βυζαντινή υπόγεια δεξαμενή 
του Ιουστινιανού και θα καταλήξουμε στο Ναό της Αγίας του Θεού 
Σοφίας, την περίφημη Αγία Σοφία. Θα δούμε επίσης καθοδόν τον 
σταθμό Σίρκεζι οπου κατέληγε το Όριεντ Εξπρές, το Γενί τζαμί, το 
Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξάνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ προαιρετική  διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο με οριεντάλ 
μουσική, ανατολίτικους χορούς και τραγούδια.

4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ISTANBUL FORUM 
ΕΝΥΔΡΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (640 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι. Θα θαυμάσουμε τη στήλη της φραγκελώσεως οπου 
μαρτύρησε ο Ιησούς και σώζεται μέχρι σήμερα, τα λείψανα του 
Χρυσοστόμου και του Γρηγορίου Θεολόγου, τον Πατριαρχικό 
θρόνο, την εικόνα της Παναγίας της Κυζίκου και θα δούμε 
από μακριά τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Συνεχίζουμε για το 
Αγίασμα της μονής των Βλαχερνών οπου ψάλθηκε για πρώτη 
φορά το 626μ.χ. ο Ακάθιστος ύμνος στην Υπερμάχω Θεοτόκο 
ως ευχαριστία για τη σωτηρία της πόλης από τους Αβαρους. 
Στην συνέχεια, θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα από 
τα πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, 
όπου θα επισκεφθούµε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται 
πάνω από 10000 διαφορετικά είδη θαλάσσιας ζωής. Παίρνωντας 
τον δρόμο της επιστροφής περνάμε περειφεριακά από Σιλίβρια 
(γενέτειρα του Αγίου Νεκταρίου) και κάνουμε στάση στην παραλία 
της Ραιδεστού. Άφιξη στα σύνορα και επιστροφή  στην πόλη μας. 

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (630 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 06.00. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
φτάνουμε στα σύνορα των Κήπων, έλεγχος και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα 
είδη. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη ταξιδεύοντας 
παράλληλα με την ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά και φτάνουμε το απόγευμα 
στην Κωνσταντινούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος να 
περιηγηθούμε στην πλατεία Ταξίμ, στην περίφημη κοσμοπολίτικη οδό Ιστικλάλ και 
στα όμορφα γραφικά στενά κάνοντας μια πρώτη γνωριμία με τη ‘Βασιλεύουσα’. 

2η ημέρα: ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ - ΤΟΠ ΚΑΠΙ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα και επίσκεψη στο ιερό Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους 
τάφους των Πατριαρχών, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα “παλάτια των πηγών”. Στη 
συνέχεια επίσκεψη στην φημισμένη σκεπαστή αγορά με τα 4000 καταστήματα το 
ανατολίτικο παζάρι Καπαλί Τσαρσί. Αμέτρητα προιόντα όπως δερμάτινα είδη, ρούχα, 
αναμνηστικά, αντίκες, είδη δώρων κ.α. είναι στη διάθεσή σας εξασκώντας πάντα τις 
διαπραγματευτικές σας ικανότητες. Έπειτα, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, ξεκινάμε για 
προαιρετική εκδρομή στα μαγευτικά Πριγκηπόννησα. Επισκεπτόμαστε το μεγαλύτερο 
νησί των Πριγκηποννήσων, την Πρίγκηπο θαυμάζοντας τις παλιές ελληνικές βίλες 
με τις εντυπωσιακές αρχοντικές επαύλεις. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν το 
γύρο του νησιού με τα παραδοσιακά παϊτόνια ή να προσκυνήσουν στο μοναστήρι 
του Αγ.Γεωργίου στο ψηλότερο σημείο του νησιού. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στα Πριγκηπόνησσα θα 
επισκευθουμε το περίφημο παλάτι Τοπ Καπί αρχική κατοικία των Σουλτάνων (μέχρι 
τη δημιουργία του Ντολμά Μπαχτσέ το 1853) και διοικητικό κέντρο σημαντικών 
προσωπικοτήτων όπως ο κατακτητής Μωάμεθ Β΄και ο Σουλειμάν ο μεγαλοπρεπής. 
Επόμενη στάση το αρχαιολογικό μουσείο ένα από τα σημαντικότερα του είδους του 
παγκοσμίως. Εκθέματα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη Μεσοποταμία και το 
πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σίγουρα θα προσελκύσουν το θαυμασμό σας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Το βράδυ προαιρετική  διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο 
με οριεντάλ μουσική, ανατολίτικους χωρούς και τραγούδια.

3η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΑΓΙΑ ΑΟΦΙΑ (70 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα εντυπωσιακά ανάκτορα Ντολμά 
Μπαχτσέ, νεότερη κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, σε στυλ μπαρόκ, μεγαλοπρεπή, με εξαιρετική πολυτέλεια.  Έπειτα 
προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου. Συνεχίζουμε 
με επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο όπου θα δούμε τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον 
Αιγυπτιακό οβελίσκο, την ελικτή στήλη των Δελφών, την γερμανική κρήνη του 1898, 
την στήλη του Κωνσταντίνου, το μπλέ τζαμί, τη Βυζαντινή υπόγεια δεξαμενή του 
Ιουστινιανού και θα καταλήξουμε στο Ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, την περίφημη 
Αγία Σοφία. Θα δούμε επίσης καθοδόν τον σταθμό Σίρκεζι οπου κατέληγε το Όριεντ 
Εξπρές, το Γενί τζαμί, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξάνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ σας προσφέρουμε πανοραμική νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα 
αξιοθέατα της ιστορικής πόλης.

4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ISTANBUL FORUM ΕΝΥΔΡΕΙΟ  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (640 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο ανάρι. Θα θαυμάσουμε 
τη στήλη της φραγκελώσεως οπου μαρτύρησε ο Ιησούς και σώζεται μέχρι σήμερα, τα 
λείψανα του Χρυσοστόμου και του Γρηγορίου Θεολόγου, τον Πατριαρχικό θρόνο, 
την εικόνα της Παναγίας της Κυζίκου και θα δούμε από μακριά τη Μεγάλη του Γένους 
Σχολή. Συνεχίζουμε για το Αγίασμα της μονής των Βλαχερνών οπου ψάλθηκε για πρώτη 
φορά το 626μ.χ. ο Ακάθιστος ύμνος στην Υπερμάχω Θεοτόκο ως ευχαριστία για τη 
σωτηρία της πόλης από τους Αβαρους. Στην συνέχεια, θα κατευθυνθούµε στο ISTAN-
BUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, 
όπου θα επισκεφθούµε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10000 
διαφορετικά είδη θαλάσσιας ζωής. Παίρνωντας τον δρόμο της επιστροφής περνάμε 
περειφεριακά από Σιλίβρια (γενέτειρα του Αγίου Νεκταρίου) και κάνουμε στάση στην 
περιοχή της Ραιδεστού. Άφιξη στα σύνορα και επιστροφή  στην πόλη μας.

“η πόλη των πόλεων”
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4 ημέρες / 2 διαν. 4 ημέρες / 3 διαν.



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945ΧΛΜ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα σύνορα. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή περνώντας από Σκόπια και Βελιγράδι φθάνουμε 
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το “μαργαριτάρι του Δούναβη”, την 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40ΧΛΜ)
Στην γνωριμία μας με  την πόλη θα περιηγηθούμε στην Πλατεία των Ηρώων, με το 
μνημείο της Χιλιετηρίδας και τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε 
τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες σε 
ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των 
Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του 
Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ 
θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα 
της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη 
στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Σας  προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας μια 
ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. 

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ (243χλμ+243χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για εκδρομή στην πόλη της Βιέννης. Θα θαυμάσουμε το 
ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε 
(δακτύλιος του ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, 
τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το 
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. 
Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά 
ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην Ελληνική 
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη. 
Το απόγευμα επιστροφή στην Βουδαπέστη.

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα περίφημα παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας. 
Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα επισκευθούμε το γραφικό χωριό 
Αγ. Ανδρέας, τόπος  πολλών φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, περίπατος 
στο χωριό και συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. Έπειτα 
θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων το Έστεργκομ, για να 
επισκευθούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός 
των Ούγγρων και την πινακοθήκη. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
Απόψε μπορείτε προαιρετικά να πάρετε μια γεύση από την τοπική παραδοσιακή 
κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το 
πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (945χλμ.)
Μετά το πρόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας τα σύνορα 
και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη 
μας.

MERCURE BUDA 4* plus
Ξενοδοχείο 4* της γνωστής αλυσίδας Mercure, μέλος της Accor Hotels, σε 
απόσταση αναπνοής από το Δούναβη. Η στάση του μετρό βρίσκεται στα 
100 m και σας οδηγεί μετά από 3 στάσεις στο κεντρικότερο σημείο της 
Βουδαπέστης. Φυσικά, υπάρχει η επιλογή εφόσον σας αρέσει το περπάτημα να 
περπατήσετε τη διαδρομή διασχίζοντας τις κρεμαστές γέφυρες του ποταμού 
και έχοντας την εκπληκτική θέα του Κοινοβουλίου. Το ξενοδοχείο έχει 
ανακαινίσει ριζικά τους κοινόχρηστους χώρους του και διαθέτει εστιατόρια, 
μπαρ, παιδότοπο, δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar. Ιδανική επιλογή για να περιηγηθείτε 
στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, καθώς βρίσκεται σε πολύ βολική και 
συγχρόνως ασφαλή τοποθεσία. Επίσης, διαθετει εξαιρετική κουζίνα για όσους 
επιλέξουν την ημιδιατροφή.
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (460 χλμ.)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 06.30. Κάνοντας τις απαραίτητες  στάσεις άφιξη στο Σουφλί, το σταυροδρόμι της ανατολής και της δύσης στους 
“δρόμους του μεταξιού”. Στη συνέχεια μετάβαση  για τα  στα σύνορα Καστανιών, έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα 
είδη. Συνεχίζουμε για το Κάραγατς, όπου θα επισκεφθούμε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων, όπου στάθμευε κάποτε το 
Οριάν Εξπρές. Συνεχίζουμε για  Αδριανούπολη, τη δεύτερη πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια 
και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο. Διαν/ση.

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΣΕΛΙΝΑΙΟ ΤΖΑΜΙ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το τέμενος Σελιμιγιέ με τους 4 μιναρέδες, που οικοδομήθηκε 
αποκλειστικά από τα λάφυρα της εκστρατείας των Οθωμανών στην Κύπρο και αποτελεί το αρτιότερο δημιούργημα του κορυφαίου αρχιτέκτονα Μιμάρ 
Σινάν. Από ορισμένα σημεία του φαίνεται ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε ( 1451 μ.Χ.). Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι, 
δημιούργημα του 16ου αιώνα και που σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο, το Τέμενος Έσκι Τζαμί του 15ου αιώνα, το Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, το συγκρότημα 
Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ, το Μουσείο Υγείας καθώς και το αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο Αδριανούπολης. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στη διάθεση 
μας για αγορές και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο. Διαν/ση.

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΑΙΔΕΣΤΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για ημερήσια εκδρομή στη Ραιδεστό. Σημαντικός εμπορικός, συγκοινωνιακός κόμβος και μεγάλο λιμάνι στη θάλασσα του Μαρμαρά. 
Θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Εθνογραφικό Μουσείο, όπου εκτίθενται μεταξύ άλλων και ευρήματα από την αρχαία Πέρινθο και τη γύρω περιοχή, τη 
συνοικία με τα παλιά ελληνικά σπίτια και τελειώνοντας θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της περιοχής “Tekira Alisveris Merke-
zi”. Εναλλακτικά, μπορείτε να περπατήσετε στη μεγάλη προκυμαία, όπου οι μυρωδιές από τα τοπικά εδέσματα (φημισμένα κρεατικά) θα σας βάλουν σε 
πειρασμό να τα απολαύσετε με εκλεκτό ρακί. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας για να πάρουμε το δείπνο. Διαν/ση.

4η ημέρα: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΒΙΖΥΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε το οδοιπορικό μας στην Ανατολική Θράκη με πρώτο σταθμό τις 40 Εκκλησιές, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού στους πρόποδες 
του Μικρού Αίμου. Εδώ στις αρχές του 20ου αιώνα, η τοπική κοινότητα αριθμούσε 10.000 Έλληνες! Επίσκεψη στο μικρό μουσείο με τα Αρχαϊκά, Ρωμαϊκά, 
Βυζαντινά και Οθωμανικά εκθέματα. Συνεχίζουμε με σύντομη επίσκεψη στο χωριό Βιζύη, γενέτειρα του μεγάλου μας λογοτέχνη Γεωργίου Βιζυηνού, όπου 
βρίσκεται και ο περίφημος Ναός της Αγίας Σοφίας. Αμέσως μετά παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής.  Περνώντας από τα σύνορα των κήπων και 
κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη το βράδυ στην πόλη μας με τις καλύτερες  εντυπώσεις.

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος.

MARGI HOTEL 5*
Το πολυτελέστατο ξενοδοχείο βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και ακριβώς δίπλα από το μεγάλο ομώνυμο εμπορικό κέντρο.. Όλα τα δωμάτια του διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, mini bar, σεσουάρ, τηλέφωνο και βραστήρα για καφέ ή τσάι. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη πάρκινγκ, μπαρ, καφέ, εστιατόρια, 
παιδική και εσωτερική πισίνα, σάουνα, ατμόλουτρο, χαμάμ, γυμναστήριο και υδρομασάζ. Το ξενοδοχείο προσφέρει και δωρεάν χρήση wi-fi στους κοινόχρηστους χώρους. 
Μην ξεχάσετε να απολαύσετε ένα ποτό στο μπαρ του ξενοδοχείου ή να γευτείτε διάφορες τοπικές σπεσιαλιτέ και γεύσεις από διεθνή κουζίνα στο πολυτελές εστιατόριό 
<GREEN>.
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων. Χρόνος 
ελεύθερος για αγορές στα DUTY FREE, στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών. 
Στη συνέχεια και περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα 
σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά 
Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ - ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ 
SKADARLJIA
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της 
Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το το σύμβολο της παλιάς πόλης, το φρούριο 
Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και 
Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως οχύρωση 
για την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο Nebosja, που ήταν η 
φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις 
εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, 
το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το 
ξενοδοχείο <Moscva>, σήμα κατατεθέν της πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, 
τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι 
λίγο < ψυχρό>, αλλά θα ανακαλύψετε στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο 
τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής 
αγιογραφίας.  Θα δούμε ακόμη,  το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο 
στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο 
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές αλλά και 
ποιοτικές αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε στο Νέο Βελιγράδι 
το μεγάλο εμπορικό κέντρο Usche, όπου θα συναντήσετε όλες τις γνωστές 
ευρωπαικές φίρμες. Το βράδυ σας προτείνουμε έξοδο στην μποέμ περιοχή 
της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία από τις ομορφότερες περιοχές, όπου 
η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, 
bars, clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει τα παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. 
Ιδιαίτερη νότα στην πλακόστρωτη περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι 
οποίοι τραγουδούν  παραδοσιακά σέρβικα τραγούδια.

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - STREMSI KARLOVSI - ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της 
Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αποτελεί οικονομικό 
κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη 
στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση 
στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο Pet-
rovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον 
καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό 
πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη Stremsi 
karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα έχουμε την 
ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον καθεδρικό 
ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και 
πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό 
περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι 
θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή. Για το βράδυ και 
με το λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε μια παραδουνάβια πανοραμική 
βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο γραφικές περιοχές της πόλης.

4η ημέρα ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΕΝΛΑΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AVALA
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη, για να περιπλανηθείτε εξ ιδίων στην πόλη. 
Όσοι το επιθυμούν μπορούν συμμετάσχουν στην προαιρετική εκδρομή στην 
Τόπολα και στο λόφο Όπενλακ. Για όσους συμμετάσχουν στην εκδρομή, 
αναχώρηση μετά το πρόγευμα για την πόλη Τόπολα, η οποία βρίσκεται 
στην καρδιά των αμπελόκηπων και είναι πασίγνωστη για την παραγωγή 
κρασιού και για τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία εξελίχτηκαν εδώ 
κατά την διάρκεια του 18ου - 19ου και 20ου αιώνα. Επόμενος σταθμός μας 
ο λόφος του Όπενλακ, όπου θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
με περίφημα ψηφιδωτά και νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής οικογένειας, 
καθώς και το μαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς, το οποίο 
κτίστηκε από τον βασιλιά Πέτρο. Τέλος, κατά την διάρκεια της επιστροφής 
θα πραγματοποιήσουμε και στάση στο παρατηρητήριο Avala, όπου βρίσκεται 
το μνημείο του αγνώστου ήρωα και από εκεί θα απολαύσουμε μια εξαιρετική 
πανοραμική θέα. Επιστροφή στο Βελιγράδι. Το Βελιγράδι είναι πολύ γνωστό 
μεταξύ άλλων και για τη νυχτερινή ζωή την οποία προσφέρει. Σας προτείνουμε 
λοιπόν να ανακαλύψετε και αυτή την πλευρά της πόλης επισκεπτόμενοι  
κάποια από τα αμέτρητα κλάμπ – μπαράκια  καφετέριες και εστιατόρια, τα 
οποία κρατάνε ζωντανή την πόλη όλες τις ώρες της μέρας. 

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (625 χλμ.)
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, που 
βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Νισάβα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη 
της χώρας και είναι γνωστή, καθώς εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. 
Σύντομη περιήγηση στην πόλη και μετάβαση στα σύνορα Σερβίας-Σκοπίων. 
Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην 
πόλη μας το βράδυ.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος

METROPOL PALACE 5* 
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας LUXURY COLLECTION βρίσκεται 
στο κέντρο του Βελιγραδίου, πολύ κοντά στο κτίριο του κοινοβουλίου. Διαθέτει 
όλες τις ανέσεις για μια πολυτελή διαμονή, όπως εστιατόρια, μπαρ, εσωτερική 
πισίνα με ζεστό νερό, γυμναστήριο, σάουνα, υδρομασάζ, σαλόνι ομορφιάς, αίθουσα 
συνεδριάσεων και πρόσβαση στο internet. Τα δωμάτια διαθέτουν δορυφορική 
τηλεόραση, κλιματισμό, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, mini bar, βραστήρα για καφέ 
ή τσάι, δωρεάν πρόσβαση στο internet σεσουάρ.

B HOTELS 4*
Βρίσκεται στην περιοχή του Novi Beograd, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης. 
Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων, δωρεάν χώρο στάθμευσης 
και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται 

και με βραδινή αναχώρηση.

Συνοπτικό πρόγραμμα:
1η ημέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βελιγράδι
2η ημέρα: Άφιξη - Ξενάγηση πόλης
3η ημέρα: Νόβισαντ - Stremsi Karlovsi - By night Ζέμουν
4η ημέρα: Βελιγράδι - Νις - Επιστροφή



29

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα Ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα. Είσοδος στην Βουλγαρία και μέσω Σβίλεγκραντ και 
Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή στις ήπιες 
πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουμε στην Μαύρη Θάλασσα, στον Πύργο 
(Βurgas) τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης 
Θάλασσας γενέτειρα του ποιητή μας Κώστα Βάρναλη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, ξεκούραση και δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ 
Πρόγευμα και  περνώντας από την τουριστική  Ηλιόλουστη Ακτή 
κατευθυνόμαστε προς την πόλη της Βάρνας η οποία αποτελεί σημαντικό 
λιμάνι στα ανατολικά της χώρας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι 
γνωστή και ως ”Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” 
της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα Στάλιν από το 1949 ως το1956. Θα 
έχουμε περιήγηση στη μονή Αλατζά (XII —XIV) χτισμένη ολόκληρη μέσα σε 
βράχο αποτελεί έναν από τους πιο συχνά επισκεπτόμενους τουριστικούς 
χώρους της χώρας. Τον Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σήμερα 
εξακολουθεί να προσελκύει τους θαυμαστές της ιστορίας και του 
μυστικισμού.  Στη Βάρνα θα δούμε τη Μητρόπολη, το δραματικό θέατρο και 
το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά και την υπέροχη παραλία για 
φαγητό και βόλτα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ 
δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούμε 
την Μονή του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουμε για 
την πόλη της Σωζόπολης, την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό 
Απόλλωνα 30χλμ. νοτίως του Μπούργκας στην Βουλγαρική Ακτή της 
Μαύρης Θάλασσας. Εδώ θα συναντήσετε τους περισσότερους Έλληνες της 
Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου 
(1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας κα. 
Χρόνος για βόλτα και καφέ. Έπειτα αναχώρηση για Μεσήμβρια την πόλη 
με τις 42 εκκλησίες. Η παλιά πόλη είναι προστατευόμενο μνημείο της UN-
ESCO. Θα δούμε τα τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά 
λουτρά όπου ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιότατος πήγαινε 
για θεραπεία. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε να 
επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου. 
Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή μας. Με τις απαραίτητες 
στάσεις, άφιξη το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Στάση για φαγητό και 
συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Άφιξη στην πόλη μας το απόγευμα.

Μονή Αλατζά

HOTEL BULGARIA 4* plus
Σε κεντρική τοποθεσία  διαθέτει 158 όμορφα δωμάτια με υπέροχη θέα στον Κόλπο του 
Μπουργκάς  ή στο κέντρο της πόλης.Τα κλιματιζόμενα δωμάτια είναι εξοπλισμένα 
με mini bar, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, καλωδιακή τηλεόραση, ραδιόφωνο και 
μηχανή για τσάι και καφέ. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη πισίνα, εστιατόριο, αίθουσα 
πρωινού και υπηρεσίες spa - μασάζ. Μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο 
καζίνο που συστεγάζεται στο ξενοδοχείο.

Μεσήμβρια

Βάρνα
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330χλμ)
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για τα σύνορα Προμαχώνα. Κάνοντας μία 
σύντομη στάση στα αφορολόγητα συνεχίζουμε για το ιστορικό μοναστήρι 
της Ρίλλα, που είναι το πιο επιβλητικό και αρχιτεκτονικό μνημείο του 10ου 
αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια της μονής, η εσωτερική 
επίπλωση, η διακόσμηση και το παλιό μαγειρείο. Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα 
ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο Χρέλια, το 
ξυλόγλυπτο τέμπλο στο παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, 
παλιές εικόνες και τα 20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για Σόφια. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.

2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (50χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το χιονοδρόμικο κέντρο VITOSA (Εφόσον 
είναι ο καιρός το επιτρέπει). Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στη μεγαλύτερη 
πόλη της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο 
της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Το κέντρο της Σόφιας είναι 
ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται από 
ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι 
Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή 
μας θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο 
της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους 
και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που 
σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία 
από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η 
εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως 
έσωσε την Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή 
εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα 
δούμε ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη 
που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Ban-
ya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο 
της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της 
πόλης  μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα 
ή να πιείτε τον καφέ σας στη λεωφόρο Βίτοσα. Το βράδυ διασκεδάστε 
προαιρετικά στο κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ.

(SHERATON) SOFIA BALKAN 5*
Το πολυτελέστατο ξενοδοχείο, Ελληνικών συμφερόντων, της γνωστής αλυσίδας 
LUXURY COLLECTION βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και προσφέρει τις πιο 
σύγχρονες ανέσεις, ικανοποιώντας και τον πιο απατητικό επισκέπτη του. Ο ναός 
του Αλεξάντερ Νέφσκι, η Βουλή, τα Ρωμαικά μνημεία, αλλά και το περίφημο 
εμπορικό κέντρο βρίσκονται λίγα λεπτά μόλις με τα πόδια από το ξενοδοχείο. 
Διαθέτει εστιατόρια, μπαρ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με σπα και 
μασάζ. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεόραση, 
σεσουάρ, mini μπαρ και wifi. Μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο καζίνο που 
συστεγάζεται στο ξενοδοχείο. Σας παρέχουμε δωρεάν είσοδο στο γυμναστήριο και 
τη σάουνα, καθώς και voucher για το καζίνο.

NOVOTEL 4* plus ( 1η λειτουργία Ιούλιος 2012 )
Το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας, το οποίο πρωτολειτούργησε 
τον ιούλιο του 2012 θα σας εντυπωσιάσει με τις παροχές του. Σχεδιασμένο με την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας, διαθέτει μπαρ, εστιατόριο, γυμναστήριο, σάουνα 
και δωρεάν Internet σε όλους τους χώρους του. Διαθέτει ακόμη αίθουσα για παιχνίδια 
για τους μικρούς επισκέπτες του. Τα δωμάτιά του παρέχουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, 
mini Μπαρ, τηλεόραση, τηλέφωνο.  Μην παραλείψετε να κάνετε τις αγορές σας από 
το εμπορικό κέντρο THE  MALL που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

Στην 3ήμερη εκδρομή η εκδρομή στη Φιλιππούπολη πραγματοποιείται την 2η ημέρα και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ημέρα του προγράμματος. 

3η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, 
που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού 
Έβρου. Θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, το 
Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι 
του Λαμαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, 
τον πύργο του Ρολογιού, το Ιμαρέτ τζαμί, την 
εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και το 
Ρωμαϊκό θέατρο. Επιστροφή στη Σόφια. Διαν/ση.

4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην αγορά της 
πόλης. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της 
επιστροφής, κάνοντας μια στάση στο Σαντάνσκι. 
Άφιξη, αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.



METROPOL / BELLEVUE 4*
Τα ξενοδοχεία βρίσκονται ανάμεσα στις όχθες της Λίμνης Οχρίδας και τα καταπράσινα δάση του Εθνικού Πάρκου Galicica, προσφέρουν εκπληκτική θέα στη λίμνη και στα 
βουνά. Όλα τα δωμάτια είναι κομψά διακοσμημένα, διαθέτουν κλιματισμό και όλες τις απαραίτητες ανέσεις. Επίσης διατίθενται σάουνα, μασάζ, γυμναστήριο και casino. Τα 
ξενοδοχεία είναι μέρος ενός θερέτρου που περιλαμβάνει το ξενοδοχείο Metropol και το Bellevue και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εγκαταστάσεις και των δυο.

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος

1η ημέρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (ΜΠΙΤΟΛΑ) - ΟΧΡΙΔΑ
Πρωινή αναχώρηση για την Οχρίδα. Στάση στα σύνορα για όσους επιθυμούν 
να κάνουν αγορές στο κατάστημα DUTY FREE. Στη συνέχεια διέλευση συνόρων 
και επίσκεψη στο Μοναστήρι (Μπίτολα), όπου θα δούμε τα παλιά ελληνικά 
αρχοντικά, την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και το παζάρι. Άφιξη στην Οχρίδα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. 

2η ημέρα: ΌΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ 
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Μουσείο Νερού για να θαυμάσουμε τα αρχαιολογικά 
ευρήματα που χρονολογούνται από τον 12ο - 7ο αιώνα  π.Χ. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για το Βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Ναούμ με τις εκπληκτικές 
τοιχογραφίες. Εδώ ξεκίνησαν οι Κύριλλος και Μεθόδιος, οι Έλληνες μοναχοί 
να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο (Κυριλλικά) και την Βίβλο. Έπειτα 
μετάβαση στην παλιά πόλη της Οχρίδας. Περιήγηση στα καλντερίμια, τα παλιά 
ελληνικά αρχοντικά, τις βυζαντινές εκκλησίες (Αγ. Σοφία, Αγ. Νικόλαος) κάτω 
από το κάστρο του Τσάρου Σαμουήλ και τα μικρομάγαζα με τα είδη κεραμικής 
και λαικής τέχνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. 

3η ημέρα: ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΠΙΓΚΟΡΣΚΙ - ΜΑΥΡΟΒΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Ντριμ, μέσα 
από το φαράγγι της Ράντιτσα (38χλμ.) το μεγαλύτερο βατό φαράγγι της Ευρώπης. 
Συνεχίζουμε για το ιστορικό Μοναστήρι  Μπιγκόρσκι και την λίμνη του Μαύροβο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ & ΣΤΡΟΥΓΚΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη της Οχρίδας όπου σας προτείνουμε 
μίνι Κρουαζιέρα στην πανέμορφη Λίμνη. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Έπειτα 
μεταφορά για βόλτα στην πόλη της Στρούγκας στον πεζόδρομο κατά μήκος 
του ποταμού. Επιστροφή στην πόλη μας.

Όσιος Ναούμ
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΑΤΡΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, 
Αλαμάνα, Πάτρα, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το απόγευμα στην 
Πάτρα. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ακολούθως ελεύθεροι 
να περπατήσετε στη στολισμένη πρωτεύουσα της Αχαΐας και να πάρετε 
μια πρώτη γεύση της αποκριάτικης πανδαισίας που επικρατεί.

2η ημέρα+3η ημέρα: ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ
Το Πατρινό Καρναβάλι (εδώ και 170 χρόνια) αποτελεί την κυριότερη 
έκφραση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της Αχαϊκής πρωτεύουσας 
και παράλληλα ενα από τα μεγαλύτερα καρναβάλια του κόσμου. Οι 
εκδηλώσεις αρχίζουν στις 17 Ιανουαρίου και διαρκούν μέχρι την Καθαρή 
Δευτέρα. Το καρναβάλι της Πάτρας δεν είναι μόνο μια συγκεκριμένη 
εκδήλωση αλλά ένα σύνολο εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν χορούς, 
παρελάσεις, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, καρναβάλι των μικρών 
κ.ά. Κορυφώνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς με τη 
νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση των πληρωμάτων του Σαββάτου, τη 
φαντασμαγορική μεγάλη Παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων της 
Κυριακής και τέλος το τελετουργικό κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου στο 
μώλο της Αγίου Νικολάου στο λιμάνι της Πάτρας. Έντονη διασκέδαση, 
νυχτερινη ζωή και χαρούμενα πρόσωπα κάθε ηλικίας. Αναχωρήσεις με το 
λεωφορείο για το κέντρο της πόλης από το ξενοδοχείο 10.00, 12.00, 
19.30 και επιστροφές στις 12.30, 17.30, 20.00, 23.00. 

4η ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΡΙΟ - ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος και παίρνουμε το δρόμο 
της επιστροφής. Με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος

TZAKI 3*
Το ξενοδοχείο Tzaki, βρίσκεται στην παραλία Προαστίου, σε απόσταση 1χλμ. από 
το Ρίο και 4χλμ. από το κέντρο της Πάτρας. Διαθέτει δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi 
και θέα στον Πατραϊκό Κόλπο. Όλα κλιματιζόμενα, με μίνι μπαρ, τηλεόραση LCD. 
Επίσης υπάρχει ιδιωτικό μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και προϊόντα περιποίησης. 
Ο μπουφές πρωινού σερβίρεται στον κήπο, την τραπεζαρία ή τα δωμάτια των 
επισκεπτών. Στο εστιατόριο μπορείτε να απολαύσετε φρέσκα και παραδοσιακά 
ελληνικά πιάτα, ενώ στο μπαρ έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε ποτά και 
καφέδες.

ASTIR 4*
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κοντά στο παλιό λιμάνι, προσφέροντας εύκολη 
πρόσβαση στα κυριότερα αξιοθέατα. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, όπως 
εξωτερική πισίνα και σάουνα, roof garden, εστιατόρια, μπαρ, αίθουσες εκδηλώσεων 
και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν αυτόνομο 
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, στεγνωτήρα μαλλιών και 
ασύρματη πρόσβαση στο internet.

Ταξιδέψτε με το δικό σας μεταφορικό μέσο και κάντε κράτηση ξενοδοχείου με τιμές group.
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1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΚΡΑΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
Αναχώρηση στις 07:30 από τα γραφεία μας με πρώτο προορισμό το 
Μέτσοβο, μέσω της νέας  Εγνατίας οδού. Παραμονή για μια βόλτα και 
γνωριμία με τον παραδοσιακό οικισμό, και στη συνέχεια από το Μουργκάνι 
φθάνουμε στην Κρανιά (1.140 μ.), ένα από τα μεγαλύτερα βλαχοχώρια της 
περιοχής Ασπροποτάμου με το πέτρινο γεφύρι Κατούνα (1860), το ξωκλήσι 
του προφήτη Ηλία (1880), την προτομή και τον σταυρό στο σημείο που 
δίδαξε ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός στα 1777. Περπατώντας λίγα μέτρα, θα 
ανακαλύψουμε κρυμμένη μέσα στο δάσος την εκκλησία του δωδεκάτρουλου 
Τιμίου Σταυρού, σπάνιας αρχιτεκτονικής, και θα προχωρήσουμε προς την 
Πολυθέα όπου από ψηλά η θέα είναι καταπληκτική. Συνεχίζουμε για το 
ξενοδοχείο μας στην Καλαμπάκα. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΑΧΕΛΩΟΣ - ΕΛΑΤΗ - ΚΕΡΚΕΤΙΟ   
Πρωινό και μέσω Τρικάλων φθάνουμε στην Παλιοκαριά με το πέτρινο γεφύρι 
της (16ος αιώνας) πάνω σε παραπόταμο του Αχελώου, τους καταρράκτες 
και τη λιμνούλα της. Συνεχίζουμε για τα χωριά που θα μείνουν για λίγο 
ακόμα στο χάρτη, αφού το φράγμα που κατασκευάστηκε δίπλα τους θα 
γεμίσει νερά και στη θέση τους θα δημιουργηθεί τεχνητή λίμνη. Είναι τα χωριά 
Μεσοχώρι και Αρματολικό, τα οποία θα ήταν ωραία να φωτογραφίσετε. Από 
ψηλά θα δούμε το φράγμα, θα κατέβουμε στον Αχελώο σε ένα τελευταίο 
μαγευτικό φυσικό τοπίο. Συνεχίζουμε για το χωριό Ελάτη. Στο γραφικό αυτό 
χωριό θα βρείτε εστιατόρια, καφέ και τοπικά προϊόντα. Για όποιον επιθυμεί 
θα έχουμε επίσκεψη στο ράντζο Κερκέτιο. Δοκιμάστε τις δεξιότητές σας 
στην Ιππασία, τοξοβολία, οδήγηση τετράτροχου (γουρούνα) στο βουνό ή 
απολαύστε φαγητό και καφέ στο παραδοσιακό εστιατόριο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Θα ανέβουμε στα λιβάδια Περτουλίου για φαγητό, καφέ στην 
Ελάτη, και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. Χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΤΥΡΝΑΒΙΟΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Πρωινό και αναχώρηση για τον Τύρναβο για το περίφημο καρναβάλι Ο Δήμος 
Τυρνάβου, με προεξάρχουσα την Αντιδημαρχία Πολιτισμού διοργανώνει για 
μια ακόμη χρονιά έναν πανάρχαιο θεσμό ανά το Πανελλήνιο, ένα έθιμο 
με διονυσιακές καταβολές, το Τυρναβίτικο Καρναβάλι και το «Μπουρανί» 
της Καθαράς Δευτέρας. Πρόκειται για έναν θεσμό που βγάζει τους πολίτες 
του Τυρνάβου στους δρόμους, στις πλατείες και τα μαγαζιά κάθε ημέρα 
με την έναρξη του Τριωδίου και αποκορύφωμα την μεγάλη παρέλαση των 
αρμάτων και των χιλιάδων καρναβαλιστών την Κυριακή της Τυροφάγου. 
Θα έχετε την ευκαιρία να διασκεδάσετε  σε ρυθμούς παραδοσιακούς και 
μοντέρνους, να «μεθύσετε » από το ντόπιο τσίπουρο και κρασί και να 
ζήσετε  τους ξέφρενους ρυθμούς της Αποκριάς την Κυριακή της Μεγάλης 
Παρέλασης των Αρμάτων Το Αμαξοστάσιο του Δήμου Τυρνάβου αποτελεί 
το αποκορύφωμα της δράσης και της εφαρμογής όλης της Τυρναβίτικης 
φαντασίας και ευρεσιτεχνίας, αφού τα άρματα και ο Βασιλιάς Καρνάβαλος 
κατασκευάζονται με γνώμονα τη σάτιρα αλλά και την επικείμενη 
αναζωογόνηση της ζωής με τον ερχομό της Άνοιξης.

4η ημέρα: ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την τελευταία μας επίσκεψη 
στον χώρο των Μετεώρων, ένα θαύμα της φύσης, από τα σημαντικότερα 
κέντρα του Ορθοδόξου Μοναχισμού. Περιήγηση στα μοναστήρια Βαρλαάμ 
και μεγάλο Μετέωρο. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ’ ιδίων και αργά το 
απόγευμα επιστρέφουμε στην πόλη μας.

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 2η ημέρα του προγράμματος.

1η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΝΗΣΑΚΙ
Αναχώρηση στις 07.30 και διαμέσου της Εγνατίας οδού άφιξη στο Μπιζάνι 
στο περίφημο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Π. Βρέλλη. Εξαιρετικά ομοιώματα 
από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας βρίσκονται εκεί 
για να σας θυμίσουν μερικές από τις μορφές που σημάδεψαν τον τόπο. 
Επόμενη επίσκεψη το περίφημο σπήλαιο του Περάματος, που η φύση 
το έκτιζε σταγόνα χιλιάδες χρόνια και θεωρείται το μεγαλύτερο των 
Βαλκανίων. Συνεχίζουμε για τα Ιωάννινα και το ξενοδοχείο, τακτοποίηση. 
Έπειτα θα μεταβούμε με καραβάκι στο νησάκι της Κυρά Φροσύνης, με τα 
πολλά μοναστήρια. Θα επισκεφθούμε την Φιλανθρωπινή και το μοναστήρι 
του Αγ Παντελεήμονα, όπου το 1822 σκότωσαν τον Αλή Πασά. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

2η ημέρα: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ
Πρόγευμα και εκδρομή στο μαγευτικό Αργυρόκαστρο (Gjirokastra), 
προπύργιο της ορθοδοξίας και του Ελληνισμού της Αλβανίας. Η πόλη είναι 
κτισμένη στην πλαγιά που περιβάλλει την ακρόπολη, σε ένα οροπέδιο. Θα 
επισκεφθούμε το εντυπωσιακό κάστρο που περιλαμβάνει ένα στρατιωτικό 
μουσείο, κατειλημμένα πυροβόλα, ενθύμια της Κομμουνιστικής αντίστασης 
κατά της Γερμανικής κατοχής, καθώς και κατειλημμένο αεροσκάφος 
της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Θα δούμε την ακρόπολη της 
πόλης και θα θαυμάσουμε πανοραμικά τοπίο ενός ιδιαίτερα παραδοσιακού 
χώρου που τελεί υπό την προστασία της UNESCO. Ελεύθερος χρόνος για 
περιήγηση στα στενά της πόλης. Συνεχίζουμε για τους Άγιους Σαράντα. 
Θα εντυπωσιαστείτε από τη ρυμοτομία και τα καινούργια κτίρια, όπως 
επίσης και από τη σύγχρονη υποδομή που υπάρχει. Η παραλιακή διαδρομή, 
θα σας φέρει πολύ κοντά στην Κέρκυρα, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. 
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. (προσοχή η παραπάνω εκδρομή 
απαιτεί την επίδειξη ταυτότητας στα σύνορα).

3η ημέρα: ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - «ΤΖΑΜΑΛΕΣ» 
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Μπουραζάνι, μέσα σε ένα θαυμάσιο τοπίο, κοντά 
στα Ελληνο-αλβανικά σύνορα, το μοναστήρι της Μολυβδοσκέπαστης 
(του 670) και το πολεμικό μουσείο του Ελληνοιταλικού πολέμου (1940-
41) στο Καλπάκι. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Ζαγοροχώρια. Στο κεντρικό 
Ζαγόρι, θα θαυμάσουμε την άγρια φυσική ομορφιά και την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική των σπιτιών. Θα δούμε γραφικά τοξωτά πέτρινα γεφύρια 
και στο Μονοδένδρι το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής (1412) κτισμένο 
σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της χαράδρας του Βίκου. Γεύμα 
ατομικά στο γραφικό κεφαλοχώρι, την πατρίδα του Γιάννη Βηλαρά και 
της Μαρίκας Κοτοπούλη στην καρδιά του Ζαγορίου, το Τσεπέλοβο. Το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Κατόπιν θα έχετε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσετε  ένα γνωστό τοπικό έθιμο τις «Τζαμάλες». Οι Τζαμάλες 
είναι μεγάλες φωτιές, όπου οι μεταμφιεσμένοι χορεύουν σε διπλές και 
τριπλές σειρές γύρω τους. Χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

4η ημέρα: ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεχη στο Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο 
Ιωαννίνων το οποίο βρίσκεται μέσα στο κάστρο και στεγάζεται στο τζαμί 
του Ασλάν πασά(17ος αιώνας). Το σημαντικό αυτό Μουσείο φιλοξενεί τρεις 
συλλογές, αντιπροσωπευτικές των κατοίκων του κάστρου κατά τη διάρκεια 
της μακραίωνης ιστορίας του: χριστιανική, εβραϊκή και μουσουλμανική. 
Επίσης μπορεί κανείς να δει όπλα και ενδυμασίες χαρακτηριστικές της 
περιόδου της Τουρκοκρατίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το χωριό που 
διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, το Μέτσοβο. Θα επισκεφθούμε 
το αρχοντικό Τοσίτσα (μουσείο λαϊκής τέχνης) και την πινακοθήκη 
του Ε.Αβέρωφ (με πίνακες και γλυπτά των σημαντικότερων Ελλήνων 
καλλιτεχνών). Γεύμα ατομικά στην γραφική πλατεία. Χρόνος ελεύθερος. 
Αναχώρηση για την πόλη μας.

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 2η ημέρα του προγράμματος.



Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στην Υπάτη.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 08:00. Περνώντας 
από Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα, θα καταλήξουμε στο γραφικό χωριό Κορυσχάδες. 
Θα εχουμε χρόνο να απολαύσουμε το διατηρητέο οικισμό, που είναι 
περικυκλωμένος από έλατα και ειναι χτισμένος σε υψόμετρο 960 μέτρων 
ανάμεσα στις κορυφές Παλαιόκαστρο, Λεκογιάννη και Ψηλό Κοτρόνι. Το 
χωριό είναι ένα από τα ιστορικότερα της Ελλάδας, καθώς εδώ συνεδρίασε, 
στις 14 Μαΐου 1944, η πρώτη εθνοσυνέλευση της Ελεύθερης Ελλάδας και 
έλαβε χώρα, στο Δημοτικό Σχολείο. Θα γευματίσουμε και τελειώνοντας 
θα αναχωρήσουμε για τον τελικό προορισμό μας, το περίφημο Καρπενήσι. 
Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ (70χλμ.)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Μονή Προυσού, όπου στη διαδρομή μας 
θα δούμε το Μικρό Χωριό, από το οποίο θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα 
και το πυκνό δάσος από έλατα. Φθάνοντας στη συνέχεια στο μοναστήρι 
Προυσού, θα περιηγηθούμε στη μονή, που δεσπόζει σε ενα απο τα πιο 
άγρια τοπία της περιοχής, μεταξύ των βουνών Χελιδόνα, Καλιακούδα και 
της οροσειράς του Τυμφρηστού. Θα δούμε το μουσείο που φιλοξενεί μια 
αξιόλογη συλλογή από παλαιά χειρόγραφα, παλαιότυπα βιβλία και πολύτιμα 
εκκλησιαστικά σκεύη και κειμήλια, αν και μεγάλο μέρος τους καταστράφηκε 
όταν οι Γερμανοί πυρπόλησαν τη μονή, στις 16 Αυγούστου 1944. Μπαίνοντας 
στη μονή συναντάμε το κοιμητήριο των πατέρων, το βαπτιστήριο, αλλά 
και το Σχολείο Ελληνικών Γραμμάτων που χτίστηκε το 1819. Η θαυματουργή 
εικόνα φυλάσσεται, μέσα σε ένα σπήλαιο. Λέγεται ότι φιλοτεχνήθηκε κατά 
τη μεσοβυζαντινή περίοδο και σήμερα διακρίνονται μόνο το πρόσωπο της 
Παναγίας και του Ιησού, καθώς τα υπόλοιπα είναι καλυμμένα με ασήμι, 
δώρο του Γεωργίου Καραϊσκάκη που γιατρεύτηκε από θέρμη, αφού πέρασε 
έξι μήνες στη μονή. Η μονή γιορτάζει στις 23 Αυγούστου. Αργά το απόγευμα 
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για το ξενοδοχέιο μας.

3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (100 χλμ.)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο γραφικό Καρπενήσι. Θα 
περπατήσουμε στην πλακόστρωτη πλατεία, που περυτριγυρίζεται από 
πλατάνια, βρύσες. Θα δούμε τη Μητρόπολη, την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, 
η οποία διαθέτει πλούσια συλλογή αξιόλογων βυζαντινών και μεταβυζαντινών 
εικόνων. Συνεχίζοντας, θα δούμε στην τοποθεσία Κεφαλόβρυσο, που 
αποτελεί θαυμάσιο χώρο αναψυχής, με υπεραιωνόβια πλατάνια, πεζούλες 
και τρεχούμενα νερά, το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη. Μάλιστα, 
στην περιοχή λειτουργεί ιχθυοτροφείο όπου εκτρέφονται πέστροφες. 
Τελειώνοντας, θα περάσουμε από τον ποταμό Μέγδολα, για να καταλήξουμε 
στη λίμνη των Κρεμαστών, η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη 
της Ελλάδας.  Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας 
και  Ευρυτανίας, που ενώνονται μέσω της  Γέφυρας της Επισκοπής. Χρόνος 
ελεύθερος. Αργά το απόγευμα και εντυπωσιασμένοι από τα υπέροχα τοπία, 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΥΠΑΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγάθωνος. Συνεχίζουμε για την 
Υπάτη με τις ιαματικές πηγές της, που είναι φημισμένες από τους Ρωμαϊκούς 
ακόμη χρόνους. Θα θαυμάσουμε τον Καταρράχτη, στην είσοδο της πόλης, 
που τα νερα του κινούσαν παλαιότερα πέντε μύλους. Χρόνος ελεύθερος 
για φωτογραφίες. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη 
αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλυτερες εντυπώσεις.

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΛΟΣ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00 με προορισμό το Πήλιο. 
Μαγευτικές εικόνες ξετυλίγονται μπροστά μας περπατώντας τη Μακρυνίτσα, 
το μπαλκόνι του  Πηλίου, με πανέμορφη θέα στον Παγασητικό. Μετά τον 
καφέ μας, συνεχίζουμε για την Πορταριά, το παλαιότερο και κυριότερο 
χωριό του Πηλίου και έπειτα στα Χάνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΧΑΝΙΑ - ΖΑΓΟΡΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
Αναχώρηση μετά το πρόγευμα για τη Ζαγορά, που γνώρισε μεγάλη άνθηση 
τον 17ο, 18ο αιώνα. Μετά τον καφέ μας επίσκεψη στο σχολείο του Ρήγα 
Φεραίου και συνεχίζουμε για τον Αγ. Ιωάννη, χωριό που συνδυάζει βουνό 
και θάλασσα με υπέροχη θέα στο Αιγαίο. Στη συνέχεια θα μας γοητεύσει η 
Τσαγκαράδα, με την πηλιορίτικη αρχιτεκτονική και τον αιωνόβιο πλάτανο 
στην Αγ. Παρασκευή. Γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε κάποια γραφική ταβέρνα του Βόλου.

3η ημέρα: ΤΡΑΙΝΟ ΠΗΛΙΟΥ - ΜΗΛΙΕΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ - ΒΟΛΟΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μετάβαση στα Άνω Λεχώνια από όπου θα 
πάρουμε το  φημισμένο γραφικό «τραίνο του Πηλίου» για μια υπέροχη  
ανάβαση στις πλαγιές του βουνού (δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια). Μια 
από τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο (60 εκατοστά) 
φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του «Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε, για  να 
δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό που άφηνε στο πέρασμά του. Η  
διαδρομή είναι ορεινή, διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, με την πυκνή  
βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια. Η μοναδική στάση του τραίνου 
γίνεται για μόλις 15 λεπτά, στην Άνω Γατζέα, για να συνεχίσει “ξεφυσώντας” 
και λικνίζοντας τα βαγόνια του, για μια διαδρομή συνολικού μήκους 15 
χιλιομέτρων και χρόνου περίπου 90 λεπτών. Ο σταθμός Μηλεών είναι και το 
τέρμα της διαδρομής. Από εδω ξεκινάει το γραφικό καλντερίμι που οδηγεί 
στο κέντρο του χωριού. Παραδοσιακοί ξενώνες, ταβέρνες, η εκκλησία 
των Ταξιαρχών που χτίστηκε πριν το 1741, το λαογραφικό μουσείο και η 
βιβλιοθήκη, μία από τις παλαιότερες στην Ελλάδα είναι τα αξιοθέατα που θα 
δούμε. Επίσης, θα δούμε τη Βυζίτσα, το χωριό που κέρδισε το «Χρυσό Μήλο», 
σαν ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά, με τα ωραία και 
εντυπωσιακά αρχοντικά. Στη συνέχεια μετάβαση στο Βόλο και ελεύθερος 
χρόνος στη γραφική παραλία της πόλης για φαγητό και καφέ. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΒΟΛΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τους εντυπωσιακούς και ιστορικούς 
όγκους των Μετεώρων. Επίσκεψη των μονών Αγ. Στεφάνου και Βαρλαάμ. 
Γεύμα στην Καλαμπάκα και αναχώρηση για τα Τρίκαλα. Στάση για καφέ και 
συνεχίζουμε για την πόλη μας, όπου θα φθάσουμε αργά το βράδυ.

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος.

Βόλος
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1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΕΜΕΑ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ 760 ΧΛΜ
Αναχώρηση στις 06:00 το πρωί μέσω της νέας Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθήνας  και με ενδιάμεσες στάσεις  (θα σταματήσουμε για μια σύντομη 
περιήγηση στην αρχαία Νεμέα) θα φτάσουμε  στην Λακωνική Μάνη (Αερόπολη) . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας

2η ημέρα: ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΙΡΟΥ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 110 ΧΛΜ)
Πρωινό και ξεκινάμε να ξεναγηθούμε στα σπήλαια Διρού που θεωρούνται από’ τα καλύτερα λιμναία σπήλαια του κόσμου  δούμε το νησιώτικο Γύθειο που 
θεωρείται και η πύλη της Μάνης. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στα σπήλαια Διρού που θεωρούνται από τα καλύτερα λιμναία σπήλαια του κόσμου. Κατόπιν 
αναχώρηση για την υπέροχη Μονεμβασιά. Τόπος ιστορικός, με τον επιβλητικό βράχο της και τη φημισμένη μεσαιωνική καστροπολιτεία της αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Χρόνος να θαυμάσουμε την παλιά και τη νέα πόλη. Κατόπιν με την επιστροφή μας στην 
Αρεόπολη σύντομή περιήγηση στο ιστορικό της κέντρο από όπου ξεκίνησε και η Επανάσταση του 1821 .  

3η ημέρα: ΑΕΡΟΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΡΟΚΕΩΝ 
Πρόγευμα και αφού κάνουμε μια στάση για να δούμε το νησιώτικο Γύθειο  και να απολαύσουμε τον καφέ μας στην νεοκλασικά κτισμένη παραλία του 
Κατόπιν  αναχωρούμε για το περίφημο καρναβάλι  στις Κροκεές (Κροκεαί ή Λεβέτσοβα όπως παλιά ονομάζονταν), μια μικρή κωμόπολη 1300 κατοίκων στο 
κέντρο του Νομού Λακωνίας, μεταξύ των βουνών Ταϋγέτου και Πάρνωνα, νότια της Σπάρτης και σε απόσταση 7 χιλιομέτρων από τον Λακωνικό κόλπο, 
κάθε χρόνο τέτοια εποχή προετοιμάζονται για την μεγάλη παρέλαση της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς! Το Καρναβάλι Κροκεών, που ξεκίνησε το 1961 
είναι από τα ποιό φημισμένα της Πελοποννήσου και γνωστό σε όλη την Ελλάδα. τα χώματα που γεννήθηκε και μεγάλωσε ένας από τους μεγαλύτερους 
Έλληνες ποιητές, ο Νικηφόρος Βρεττάκος, στη γη που έβγαζε τον περίφημο Κροκεάτη λίθο, στο μέρος που παράγεται ελαιόλαδο παγκοσμίου φήμης, στις 
Κροκεές, άνθρωποι όλων των ηλικιών με αγάπη, μεράκι και πείσμα, αγνοούν τις αντιξοότητες, και δίνουν εθελοντικά κάθε χρόνο τον καλύτερο τους εαυτό, 
κατασκευάζοντας χειροποίητα καρναβαλικά άρματα, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο μια παράδοση πολλών ετών.... Πολύ πριν συσταθεί ο Σύλλογος 
Φίλων Καρνάβαλου Κροκεών, που αναλαμβάνει όλη τη διοργάνωση, το αποκριάτικο event ήταν κυρίως στα χέρια πολιτιστικών συλλόγων, ενώ πριν την 
δεκαετία του ‘60, παρέες ντύνονταν και άναβαν φωτιές σε γειτονιές και γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι!Τα τελευταία χρόνια της κρίσης, η προετοιμασία του 
Καρναβαλιού ξεκινά στις Κροκεές διαρκεί τρεις μήνες. Επί 90 μέρες μικροί και μεγάλοι εργάζονται πυρετωδώς για την μεγάλη παρέλαση αρμάτων. Νύχτα και 
μέρα, εμπνεόμενοι από την επικαιρότητα, φτιάχνουν μοναδικές κατασκευές με σατιρικό χαρακτήρα, με ένα και μόνο σκοπό:  ΤΟ ΓΕΛΙΟ!

4η ημέρα: ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 760 ΧΛΜ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε  με τις αποσκευές μας για τον γραφικό Μυστρά, Περιήγηση  στο προστατευόμενο μνημείο της UNESCO και αναχώρηση για το 
δρόμο της επιστροφής. Άφιξη αργά το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ACHELATIS
Το Achelatis είναι ένας παραδοσιακός ξενώνας που βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο της Αρεόπολης. Προσφέρει δωμάτια με παραδοσιακή διακόσμηση και δωρεάν ενσύρματη 
σύνδεση στο internet. Είναι ευρύχωρο και περιλαμβάνει κλιματισμό. Τα διαμερίσματα διαθέτουν κουζίνα, ενώ οι πολυτελείς σουίτες έχουν τζάκι και τηλεόραση επίπεδης οθόνης. 
Υπάρχουν μια ρεσεψιόν με καφέ μπαρ και μια αίθουσα πρωινού. Λειτουργούν επίσης άνετος χώρος στάθμευσης και παιδική χαρά.

Μονεμβασιά

Μυστράς

Σπήλαιο Διρού



ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το γραφείο 
σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει 
συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). 
Η τιμή αυτή βασίζεται στισ υπηρεσίες που περιγράφονται, στην 
ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, 
κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση 
και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα 
αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε 
περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων 
και αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τροποποιήσεις στοιχείων του ταξιδιού
Α) Αν και το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το 
πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε 
λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς, υπάρχει το ενδεχόμενο 
της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της 
χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί των οποίων 
δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές 
εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές 
επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους. Λόγω του καθαρά διαμεσολαβητικού 
του ρόλου οι ευθύνες του Γραφείου εντοπίζονται μόνον σε 
περιπτώσεις παραλήψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Παρά τον 
σαφή αυτόν διαμεσολαβητικό του ρόλο το Γραφείο καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 
Πελατών του, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για 
ανωμαλίες που δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: 
α) Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις που συμβούν πριν 
και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες από 
τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών 
και πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, 
αλλαγές τύπου αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες 
αποσκευών κλπ), β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες 
οργανικές επιπτώσεις απο κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία 
προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, 
επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες 
καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του 
προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” 
(πόλεμος ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, 
απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ). δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή 
αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών 
εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη 
αξιόποινη πράξη.
Β) Πριν την εκτέλεση του ταξιδιού το γραφείο διατηρεί το 
δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής και να 
αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης 
μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν 
τα χρήματα που έχει προκαταβάλει χωρίς καμία περαιτέρω 
απαίτηση. Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο αρχηγός αυτής 
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, 
εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων 
και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου 
προγράμματος. Όλα τα έκτατα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, 
φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν απο την τροποποίηση 
μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτατων γεγονότων 
ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Το Γραφείο διατηρεί 
το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναγράφεται στο 
πρόγραμμα με άλλο ίδιας κατηγορίας. Η σειρά των περιηγήσεων 
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα 
μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν 
κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή 
επίσκεψη.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω 
μικρής συμμετοχής το αργότερο τρείς ημέρες πριν την 
αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει και για 
λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει 
σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη 
εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχθεί 
τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη 
απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση 
και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι 
απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, 
θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμια ευθύνη δε 
φέρει το γραφείο. Σε περίπτωση που ανατίθεται στο Γραφείο η

εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων, το Γραφείο δεν 
ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας εκδόσεως 
των. Οι εκδρομείς υποχρεούνται στην υποβολή ειλικρινών και 
γνήσιων δηλώσεων προς τις αρμόδιες αρχές πριν και κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν 
την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής 
ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω απαγορεύσεως ή περιορισμών 
επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε ο εκδρομέας δεν δικαιούται 
επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που κατέβαλε προς 
το γραφείο. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη 
προσέλευσή των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους 
και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη 
έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για 
την εκτέλεση του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, 
πτήσεις, γεύματα) ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, 
με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να 
δικαιούται οιαδήποτες αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων. 
Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να επανασυνδεθεί με 
το γκρουπ με δικά του έξοδα.

Πληρωμή – Κρατήσεις θέσεων συμμετοχής
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει 
να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με το 
40% της αξίας της εκδρομής. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται 
από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των συμμετεχόντων 
(ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων κλπ). 
Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται 
με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν ισχύουν και 
δεν δεσμεύουν το Γραφείο. Δήλωση συμμετοχής επίσης μπορεί 
να γίνει και σε συνεργαζόμενα με το Γραφείο τρίτα γραφεία 
(τα οποία λειτουργούν ως “πωλητές”) και τα οποία έχουν 
υποχρέωση να εκδώσουν σχετικά παραστατικά δεσμευόμενα 
έτσι συμβατικά έναντι του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση και 
πάλι της πληρωμής της ανάλογης προκαταβολής. Η εξόφληση 
του υπόλοιπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να 
έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα 
κατάθεσης της προκαταβολής έως επτά (7) ημέρες πριν την 
ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο 
δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του 
Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει 
υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση του. Μετά την εξόφληση του 
τιμήματος της αξίας της εκδρομής και την έκδοση και παραλαβή 
των σχετικών παραστατικών, υφίσταται η συμβατική δέσμευση 
των αντισυμβαλλομένων, Γραφείου και Πελάτη. Με την υποβολή 
της δήλωσης συμμετοχής, είτε απευθείας στο Γραφείο από τον 
ενδιαφερόμενο ή τον εκπρόσωπο του ή με τραπεζικό έμβασμα, 
είτε μέσω άλλου ταξιδιωτικού γραφείου, οι συμμετέχοντες 
αποδέχονται αυτομάτως και όλους τους όρους συμμετοχής που 
παρατίθενται στο παρόν.

Ακύρωση συμμετοχής
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας 
Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει 
την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η 
ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής της εγγράφου 
ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης που ακυρώνει την 
συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα ποσά ανάλογα με 
το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη του εγγράφου 
της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το 
Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για 
την εκτέλεση του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε 
τρίτους (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κλπ). Το γραφείο 
διατηρεί το δικαίωμ της μη επιστροφής χρημάτων, εφόσον 
αυτά δεν επιστραφούν από τον προμηθευτή.Έτσι σε περίπτωση 
ακύρωσης: 1. έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση δεν γίνεται 
καμία παρακράτηση 2. έως 15 ημέρες πριν την αναχώρηση 
παρακρατείται ποσό 30% κατά άτομο απο την συνολική αξία 
του πακέτου. 3. Από 14 έως 10 ημέρες πριν την αναχώρηση ο 
συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 50% της αξίας της 
εκδρομής 4. από 9 ημέρες μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης 
το 100% της αξίας της εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν είναι ο 
λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων κ.α.) 7. 
Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων δρομολογίων 
(charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης 
πριν την αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδρομής 
(100%).

Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών σε 
πακέτο εκδρομής ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άμεση 
έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου, ανεξαρτήτως του χρονικού 
διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση της εκδρομής,  
παρακρατείται ολόκληρη η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου, 
καθώς αυτό εκδίδεται τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι 
δυνατόν να ακυρωθεί από τις αεροπορικές εταιρίες.

Μεταβίβαση συμμετοχής
Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα 
την συμμετοχή του σε άλλον αφού ενημερώσει το γραφείο 
τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση. Ο εκχωρών 
και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηματικές 
οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα έξοδα αυτής της εκχώρησης 
(επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόματος και αεροπορικού 
ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ).

Υπηρεσίες εκδρομών – μεταφορών
Α)Αεροπορικές Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται 
και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν 
συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετασχόντων κατά 
περίπτωση και υπόκεινται σε περιορισμούς παραμονής και 
ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να 
τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι 
αναχωρήσεις 
των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία 
περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική 
εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς 
και χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις.
Β) Ξενοδοχεία. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν 
αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον τουριστικό 
οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν 
υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι 
λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω 
και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Σύμφωνα με τους διεθνείς 
όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 
14 και παραδίδονται μέχρι τις 12 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την 
ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων.
Γ) Διατροφή Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και 
κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος 
γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε μέρας. Το γεύμα - 
δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλισθεί για 
τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής 
σύμβασης και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία 
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναφέρονται στο έντυπο της 
ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες να 
ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συμβούλους την προσωρινή 
ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την 
διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί ην πλήρη, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με 
τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την 
διάρκεια της εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει 
εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά (7) ημερών από την 
ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που 
προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των 
παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με 
τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες 
δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.
1. Αεροπορική μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912
2. Θαλάσσια μεταφορά: Σύμβαση Βέρνης 1974
3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε.
4. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά 
στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών βλαβών) που προκύπτουν 
από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση παροχών του 
οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην επιστροφή 
της αξίας της παροχής που δεν παρεσχέθη. Αρμόδια δικαστήρια 
για τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα 
Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του 
Γραφείου στην Θεσσαλονίκη

Η συμμετοχή στην εκδρομή δηλώνει αυτόματα την αποδοχή των 
γενικών όρων συμμετοχής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και 

των Πελατών. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.
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