Περιεχόμενα
Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό
04
06
08
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29

Περού - Machu Picchu - Λίμνη Τιτικάκα 12 ημέρες
Ιαπωνία - Οσάκα - Κιότο - Τόκυο 11 ημέρες
Dubai 6 ημέρες
Μαρόκο 8 ημέρες
Ιορδανία - Πέτρα - Dead Sea 5 ημέρες
Ιορδανία - Πέτρα - Wadi rum 4 ημέρες
Ρώμη 4&5 ημέρες
Καρναβάλι Βενετίας 4 ημέρες
Παρίσι 4&5 ημέρες
Άμστερνταμ 4 ημέρες
Λονδίνο 4&5 ημέρες
Βερολίνο 5 ημέρες
Αλσατία - Στρασβούργο - Κρασοχώρια - Χαϊδελβέργη 5 ημ
Μάλτα 4 ημέρες
Κρακοβία city break 4 ημέρες
Κωνσταντινούπολη 4 ημέρες
Βουδαπέστη 4&5 ημέρες
Βιέννη 4 ημέρες
Βελιγράδι 4 ημέρες
Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
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Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
Στα βήματα του Δράκουλα 5 ημέρες
Βουκουρέστι - Καρπάθια 4&5 ημέρες
Βελιγράδι - Νόβισαντ 4&5 ημέρες
Βυζαντινή Οχρίδα 3&4 ημέρες
Κωνσταντινούπολη Χρώματα & Αρώματα 4 ημέρες
Κλασική Κωνσταντινούπολη 4 ημέρες
Κωνσταντινούπολη Η πόλη των πόλεων 5 ημέρες
Αϊβαλί - Σμύρνη 4 ημέρες
Ανατολική Ρωμυλία 4 ημέρες
Σόφια - Φιλιππούπολη 3&4 ημέρες

Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα
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Πατρινό καρναβάλι 3 ημέρες
Βόλος - Γύρος Πηλίου 3 ημέρες
Αλεξανδρούπολη - Καρναβάλι Ξάνθης 3 ημέρες
Μετέωρα - Καρναβάλι Τυρνάνου 3 ημέρες
Κερκυραϊκό καρναβάλι 3 ημέρες
Όροι χρήσης

Οι αναχωρήσεις των αεροπορικών εκδρομών γίνονται από το
αεροδρόμιο «Μακεδονία». Υπάρχει δυνατότητα αναχώρησης
και από άλλο αεροδρόμιο της Ελλάδας ή της Κύπρου.

Οι αναχωρήσεις των οδικών εκδρομών
γίνονται από Θεσσαλονίκη
Αναχωρήσεις & από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
για τις παρακάτω οδικές εκδρομές
με κόστος 10ε ανά άτομο ανά διαδρομή:
Βελιγράδι - όλες οι αναχωρήσεις
Κων/πολη - όλες οι αναχωρήσεις
Ανατολική Ρωμυλία - όλες οι αναχωρήσεις
Βυζαντινή Οχρίδα 4ημ - όλες οι αναχωρήσεις
Στα βήματα του Δράκουλα - όλες οι αναχωρήσεις

Σόφια 4 ημ - όλες οι αναχωρήσεις
Βουκουρέστι - όλες οι αναχωρήσεις
Βουδαπέστη - Βιέννη - όλες οι αναχωρήσεις
Αϊβαλί - Σμύρνη - όλες οι αναχωρήσεις

Γιατι να ταξιδεψετε μαζι μας..
Επειδή δίνουμε μεγάλη προσοχή σε κάθε κομμάτι του ταξιδιού
ΠΤΗΣΕΙΣ
- Μόνο ιδανικές πτήσεις για κάθε ταξίδι με σωστή επιλογή αεροδρομίων και ελάχιστη παραμονή σε πιθανούς ενδιάμεσους σταθμούς
- Οι τιμές είναι χαμηλές, γιατί κλείνονται ως γκρουπ
- Στις LOW COST αεροπορικές εταιρίες φροντίζουμε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως διαστάσεις-βάρος αποσκευών, τυχαία επιλογή
θέσης κλπ.
- Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης βρίσκουμε εμείς άμεσα την καλύτερη δυνατή λύση για εσάς
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- Αναζητούμε, βρίσκουμε και διαπραγματευόμαστε τις καλύτερες περιπτώσεις διαμονής. Προσφέρουμε μόνο ξενοδοχεία που έχουν καλή αναλογία
ποιότητας-τιμής.
- Οι τιμές είναι χαμηλές, γιατί κλείνονται ως γκρουπ
- Έχουμε δει το δωμάτιο που θα μείνετε για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως παραπλανητικές φωτογραφίες δωματίων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
- Έχουμε ψάξει, έχουμε δει και έχουμε επιλέξει για εσάς τα καλύτερα αξιοθέατα για τον προορισμό σας
- Τα προγράμματα ανανεώνονται συνεχώς, γιατί σε κάθε τοποθεσία δημιουργούνται νέες ωραίες εμπειρίες
- Ειδικά θεματικά προγράμματα για οικογένειες, με παρουσία παιδαγωγού σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής
- Υπάρχει χρόνος και καθοδήγηση για να κάνετε τις επισκέψεις που επιθυμείτε εσείς
- Αν υπολογίσετε τα συνολικά έξοδα που θα είχατε εφόσον ταξιδεύατε μόνοι σας θα δείτε ότι το πρόγραμμα μας συμφέρει πολύ περισσότερο!
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
- Σε κάθε νέο μέρος χρειαζόμαστε κάποιον για να μας καθοδηγήσει. Οι συνοδοί μας γνωρίζουν καλά τον προορισμό και θα είναι εκεί για εσάς.
- Δεν θα σας ξεναγήσει μόνο στα τοπικά αξιοθέατα, αλλά θα σας μεταδώσει τον τοπικό τρόπο ζωής.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
- Ταξιδεύοντας μαζί μας έχετε ασφαλιστικές καλύψεις, χωρίς επιπλέον χρέωση.

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Αεροπορικά Ταξίδια
Περιλαμβάνονται

Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και

- αεροπορικά εισιτήρια
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
- αποσκευές σύμφωνα με τον πίνακα πολιτικής αποσκευών όπως φαίνεται παρακάτω
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι 2-12 ετών
- προκράτηση θέσης σε όλες τις πτήσεις, για να είστε σε διπλανές θέσεις με τον
και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
συνταξιδιώτη σας. Σε πολλές αεροπορικές εταιρίες αυτό έχει επιπλέον κόστος.
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε αποκλειστικό
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
δωμάτιο
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη του ιδίου
- Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
φύλλου.
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά άτομο σε δίκλινο
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια. Περιλαμβάνεται το σύνολο
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο πρόγραμμα του φόρων.
ταξιδιού
Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας της
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
εκδρομής
Δεν περιλαμβάνονται
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων,δραστηριοτήτων και φιλοδωρήματα
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Οδικά ταξίδια

Περιλαμβάνονται
- Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το
πρόγραμμα
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο πρόγραμμα της
εκδρομής
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων και δραστηριοτήτων
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο φόρων»
αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων, ο ΦΠΑ και λοιπές
χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων, check point κλπ).
Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς και soft
drinks ενδιάμεσα
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την
ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς
και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών.
Επίσης, τονίζουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης των αεροπορικώς
εισιτηρίων μετά την έκδοση τους.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο
πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά
λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες νωρίτερα στο
αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην
αναχώρηση & στην επιστροφή.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1 αποσκευή
για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που
αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων ή στο
www.athoshellas.gr.

Για τις εκδρομές στην Ελλάδα:
Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, από 01/01/18 δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη. Ο φόρος διαμονής
επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και είναι όπως παρακάτω : 1-2 αστέρων ξενοδοχείο 0,50 ευρώ, 3 αστέρων ξενοδοχείο 1,50 ευρώ, 4 αστέρων ξενοδοχείο 3,00 ευρώ,
5 αστέρων ξενοδοχείο 4,00 ευρώ

Πολιτική αποσκευών αεροπορικών εταιριών στα προγράμματά μας
Αεροπορική εταιρία

AEGEAN
AIRLINES

AIR SERBIA

TAROM

RYANAIR

EASY JET

TRANSAVIA

TURKISH

Προσωπικό αντικείμενο
(Γυναικεία / ανδρική
τσάντα ή laptop)

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται
(40x20x25 cm)

Δεν
περιλαμβάνεται

Δεν
περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Χειραποσκευή

8 Kg
ανά άτομο

8 Kg
ανά άτομο
55x40x20

Διαστάσεις
35x30x20

Δεν
περιλαμβάνεται

Διαστάσεις
56x45x25

Διαστάσεις
55x40x25
έως 10 Kg

8 Kg
ανά άτομο

Αποσκευή

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

20Kg
ανά 2 άτομα*

15 Kg
ανά 2 άτομα

15 Kg
ανά 2 άτομα

20Kg
ανά άτομο

Κόστος χειραποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 15 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 25 ευρώ (Διαστάσεις 55x40x20 cm έως 10kg)
Κόστος επιπλέον αποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 25 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 40 ευρώ (έως 20kg)
*Δυνατότητα δυο 10κιλων χειραποσκευών (αντί για μια 20 κιλών), εφόσον η δήλωση γίνει με την κράτηση.

Εξασφαλισμένη προκάθηση σε όλες τις πτήσεις

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο
24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

Machu Picchu

2 αποκλειστικές εγγυημένες αναχωρήσεις

Δείτε τον χάρτη, μελετήστε τα
αξιοθέατα και θα καταλάβετε
γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι
ιδανικό

Dream Trips by Athos

Αναχώρηση από Θεσ/νίκη, Αθήνα, Λάρνακα

Ballestas
islands

12

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΟΥ-MACHU PICCHU-ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΚΑΚΑ
Από όλα όσα ταξίδια έχουμε κάνει, το Περού σίγουρα είναι ένας από τους
αγαπημένους μας προορισμούς. Ίσως είναι η ιστορία των Ίνκας που μας
γοητεύει, τα απαράμιλλης ομορφιάς τοπία που συνεχώς εναλλάσσονται,
η παγκοσμίου φήμης περουβιανή κουζίνα με τα πολυβραβευμένα
εστιατόριά της, οι δραστηριότητες που σε εξιτάρουν, το μεγαλειώδες
Μάτσου Πίτσου και οι ντόπιοι που δεν ξεχνούν την κουλτούρα και την
παράδοσή τους. Αν και ακούγεται κλισέ, πίστεψέ μας δεν είναι τυχαίο
που βρίσκεται στη λίστα με τα ταξίδια που θέλει και πρέπει να κάνει κάθε
αληθινός ταξιδιώτης! Σε όσα μέρη του κόσμου και να έχεις ταξιδέψει,
τίποτα δεν συγκρίνεται με τη συγκίνηση που θα σου προκαλέσει το Περού!
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΟΥ
Αν είσαι travel addicted, σίγουρα ξέρεις τι πάει να πει ενθουσιασμός πριν
από το ταξίδι! Πόσο μάλλον όταν αυτό το ταξίδι είναι στο Περού. Εμείς
σε καταλαβαίνουμε απόλυτα. Συγκεντρωνόμαστε στο αεροδρόμιο και
αναχωρούμε για την πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα. Μόλις φτάσουμε, τα
μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, κατά τη διαδρομή μας προς το ξενοδοχείο, θα
σου δοθούν χρήσιμες πληροφορίες, για να μπορέσεις να “προσαρμοστείς”
όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην κουλτούρα της χώρας.
2η ημέρα: ΑΦΙΞΗ ΠΕΡΟΥ - MAGIC WATER CIRCUIT
Σήμερα θα γνωρίσεις την τοπική μας φίλη, Πατρίτσια, που σίγουρα θα
λατρέψεις! Ξεκινάμε τη ξενάγησή μας από το ιστορικό κέντρο και κάνουμε
την πρώτη στάση σε ένα από τα πιο ιστορικά θρησκευτικά αξιοθέατα της
Λίμα, το Μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου. Είναι ο τελευταίος χώρος
ανάπαυσης για τρεις σημαντικούς Περουβιανούς αγίους. Τους Σαν
Χουάν Μάσις, Σάντα Ρόζα ντε Λίμα και Σαν Μαρτίν ντε Πορρέ (ο πρώτος
μαύρος άγιος της ηπείρου). Το μοναστήρι είναι ένα συγκρότημα με αυλές,
μπαρόκ πίνακες και επιχρυσωμένα vintage ισπανικά πλακάκια, αλλά και
τους τάφους των αγίων. Αυτό το μοναστήρι όμως είναι γνωστό για την
αξιοθαύμαστη βιβλιοθήκη του, που φιλοξενεί 25.000 κείμενα - αντίκες
και για τις κατακόμβες του (με περίπου 70.000 υπολείμματα), οι οποίες
δεν ενδείκνυνται για κλειστοφοβικούς! Συνεχίζουμε προς την πανέμορφη
πολύχρωμη Πλατεία των Όπλων όπου βρίσκονται το Κυβερνητικό Μέγαρο
και ο εκπληκτικός μπαρόκ καθεδρικός ναός, που είναι αφιερωμένος στον
Άγιο Ιωάννη. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε ένα σύμπλεγμα συντριβανιών,
το Magic Water Circuit, που κατέχει Ρεκόρ Γκίνες ως το μεγαλύτερο
σύμπλεγμα συντριβανιών στον κόσμο. Κάποια από αυτά είναι διαδραστικά,
γι’ αυτό ετοιμάσου να βραχείς! Το βράδυ θα βγούμε όλοι μαζί σε ένα
εστιατόριο που το έχουμε δοκιμάσει και ξέρουμε ότι θα σου αρέσει πολύ!
3η ημέρα: BALLESTAS ISLANDS - ICA - BUGGIES - SANDBOARDING
Η σημερινή ημέρα θα είναι ιδιαιτέρως κουραστική, αλλά αξίζει τον κόπο!
Έχουμε βέβαια φροντίσει η προηγούμενη ημέρα να είναι πιο χαλαρή και
την επόμενη να ξυπνήσουμε πιο αργά. Θα αναχωρήσουμε στις 04.30 για
το Paracas και η επιστροφή μας πίσω στη Λίμα ίσως να είναι κοντά στα
μεσάνυχτα. Η εκδρομή αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα, ωστόσο εάν
κάποιος δεν επιθυμεί να ακολουθήσει, μπορεί να απολαύσει την ημέρα
του στη Λίμα. Μόλις φτάσουμε στο Paracas παίρνουμε speed boat, για να
φτάσουμε στα νησιά Ballestas, γνωστά και ως μικρά Γκαλαπάγκος! Στο
δρόμο προς τα νησιά, θα δεις το “The Candelabro”, ένα τεράστιο γεωγλυφικό
με τη μορφή τρίαινας. Φήμες λένε ότι τη δημιούργησαν εξωγήινοι. Εμείς
πιστεύουμε ότι είναι φήμες.. Οι ναυτικοί το χρησιμοποιούσαν εκατοντάδες
χρόνια ως παράκτιο σημείο αναφοράς. Μόλις φτάσουμε στα νησιά Ballestas θα δεις σκηνές βγαλμένες από το National Geographic. Αυτή η
μοναδική περιοχή είναι το σπίτι για εκατοντάδες είδη ψαριών, πολλών
ειδών μεταναστευτικών πουλιών και απειλούμενων ειδών, όπως η θαλάσσια
αγριόγατα, οι πιγκουίνοι Humboldt και τα θαλάσσια λιοντάρια του Ειρηνικού.
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Ica και την όαση Huacachina. Αφού
χαλαρώσουμε και φάμε το μεσημεριανό μας γύρω από την όαση, βγάλουμε
τις απαραίτητες φωτογραφίες, θα επιβιβαστούμε σε 9θέσια buggies.
Έχοντας στην παρέα μας έναν έμπειρο οδηγό, θα ανεβάσει τη ταχύτητα
και θα μας κάνει κόλπα στους χρυσούς αμμόλοφους! Σε έναν από τους
μεγαλύτερους αμμόλοφους του κόσμου, θα κάνεις sandboarding. Πίστεψέ
μας.. η σημερινή ημέρα θα σου μείνει αξέχαστη!

24/3 &
20/5

4η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΣΚΟ - OLLANTAYTAMBO
Σήμερα με εσωτερική πτήση και φτάνουμε στο Cusco, το οποίο βρίσκεται
σε υψόμετρο 3.399 μέτρων. Μόλις παραλάβουμε τις αποσκευές μας,
επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο μας και κατευθυνόμαστε προς το
Ollantaytambo, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 2,792 μέτρων. Έτσι
θα μπορέσεις να προσαρμοστείς καλύτερα στο υψόμετρο. Σύμφωνα
με τους ντόπιους, σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και το τσάι από
φύλλα κόκας. Το γραφικό χωριό του Ollantaytambo, γνωστό στους
ντόπιους και στους επισκέπτες και ως Ollanta, μας αποκαλύπτει τον
τρόπο σχεδιασμού μιας πόλης των Ίνκας, με στενά πλακόστρωτα
δρομάκια που κατοικούνται από τον 13ο αιώνα. Το Ollantaytambo
ήταν επίσης ένα εξαιρετικό φρούριο, αλλά και τελετουργικό κέντρο
των Ίνκας. Εδώ μπορούμε να δούμε τις Piedras cansadas, δηλαδή τις
κουρασμένες πέτρες, ενώ κοιτάζοντας πίσω προς το Ollantaytambo
μας δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι βλέπουμε μια πυραμίδα. Σε
αυτό το μέρος, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τον
εκπληκτικό πολιτισμό των Ίνκας. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του
πολιτισμού είναι και το… κακάο! Εναλλακτικά λοιπόν θα έχουμε την
ευκαιρία να συμμετέχουμε σε ένα εργαστήρι σοκολάτας! Θα μάθουμε
όλα τα βήματα, από τη συγκομιδή του κακάο έως ότου γίνει σοκολάτα!
5η ημέρα: MACHU PICCHU - OLLANTAYATAMBO
Σήμερα απολαμβάνουμε το πρωινό μας, το οποίο μεταξύ άλλων
περιλαμβάνει και.. τσάι από φύλλα κόκας! Μην ανησυχείς όμως..
Η μόνη επίδραση που έχει πάνω σου είναι να σε βοηθήσει με το
υψόμετρο, αφού πρόκειται για ακατέργαστο προϊόν. Κατευθυνόμαστε
προς το σταθμό των τρένων, όπου θα επιβιβαστούμε στο Inca Rail.
Ως ταξιδιώτες κι εμείς, έχουμε πάρει πολλά τρένα.. Κανένα όμως δεν
μπορεί να συγκριθεί με αυτό. Οι δερμάτινες πολυθρόνες, ο ζεστός
καφές και τα σνακ που σου προσφέρονται, όσο να’ ναι βοηθούν στο να
απολαύσεις ακόμα περισσότερο τη διαδρομή προς το Μάτσου Πίκτσου
(κι όχι Ματσου Πίτσου), όπως μας έχουν διορθώσει οι ντόπιοι! Το Machu Picchu είναι ο τόπος μιας αρχαίας πόλης των Incas, ψηλά στις
Άνδεις του Περού. Βρίσκεται στα 2430μ., και αναφέρεται συχνά ως “Η
χαμένη πόλη των Incas”. Είναι ένα από τα πιο διάσημα και εντυπωσιακά
αξιοθέατα στον κόσμο, που όσες φορές κι αν πήγαμε μας προκαλεί το
ίδιο δέος με την πρώτη φορά. Από το 1983 είναι Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO, λαμβάνει πάνω από ένα εκατομμύριο
επισκέπτες ετησίως και είναι ένα από τα Νέα 7 Θαύματα του Κόσμου.
Ο local friend μας θα σου πει τόσο ενδιαφέρουσες πληροφορίες
για τον συναρπαστικό πολιτισμό των Ίνκας που θα σε κάνουν να
ενθουσιαστείς ακόμα πιο πολύ με το Machu Picchu. Εκεί γύρω θα δεις
και χαριτωμένα αλπάκα να βόσκουν ανέμελα.. Μάλιστα αν νιώσουν
ενοχλημένα, να είσαι σίγουρος ότι θα σε φτύσουν!
6η ημέρα: SALINAS DE MARAS - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ CUSCO
Κοντά στο Moray υπάρχει ένας εξίσου ενδιαφέρον τόπος, που
χρονολογείται πριν την Αυτοκρατορία των Ίνκας. Οδεύουμε προς
το Cusco, πρώτα όμως θα κάνουμε μια μικρή στάση στα Salinas de
Maras. Το αλάτι που δημιουργήθηκε στις πλαγιές του φαραγγιού
συλλεγόταν από τους Ίνκας και ύστερα από τους Ισπανούς, όταν
οι τελευταίοι κατέλαβαν τις περιοχές της κοιλάδας Urubamba. Εδώ
εγκαταστάθηκε μια μεγάλη κοινότητα Ιησουιτών και είναι εμφανές σε
ποια σπίτια έμεναν οι ιερείς των κοντινών χωριών, αφού αυτά τα σπίτια
έχουν όμορφες ξυλόγλυπτες πόρτες. Η παράδοση συνεχίζεται μέχρι
και σήμερα από τους ντόπιους, οι οποίοι δουλεύουν εδώ και χρόνια σε
κάθε μία από τις σχεδόν 3.000 πισίνες αλατιού. Συνεχίζουμε προς το
Cusco, όπου θα διανυκτερεύσουμε. Φυσικά, δεν θα παραλείψουμε να
κάνουμε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο, τον κεντρικό καθεδρικό ναό,
και το μοναστήρι του Santo Domingo, αλλά και στην Plaza San Francisco. Λίγα τετράγωνα μακριά, βρίσκεται η Plaza de Armas, όπου θα βρεις
πολλά ωραία μαγαζιά που πωλούν ενδύματα, αλλά και αναμνηστικά.
Εκτός από την ιστορική της σπουδαιότητα, το Cusco είναι μια πόλη
με ζωντανή κουλτούρα και με εξαιρετικά φημισμένη κουζίνα στην
παγκόσμια σκηνή!
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Επιλέξτε τιμή no flight και ταξιδέψτε μαζί
μας από το αεροδρόμιο που επιθυμείτε

Lake titicaca

Uros tribe

Rainbow
mountain

Περιλαμβάνονται 2 εσωτερικές
πτήσεις στο Περού για την
αποφυγή χλμ με λεωφορείο.

MACCHU PICCHU - RAINBOW MOUNTAIN - MAGIC WATER CIRCUIT - ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΚΑΚΑ - SALINAS DE MARAS - SURFING
CHOCOLATE WORKSHOP - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΛΙΜΑ - PARAGLIDING - BALLESTAS ISLANDS - ΙCA - BUGGIES - SANDBOARDING
OLLANTAYTAMBO - ΞΕΝΑΓΗΣΗ CUSCOSAN PEDRO MARKET - PUNO
7η ημέρα: RAINBOW MOUNTAIN
Το Rainbow Mountain θα πρέπει να βρίσκεται στην checklist
όλων όσων επισκέπτονται το Cusco. Έχει μάλιστα αναφερθεί
στα “100 Places To Visit Before You Die” του National Geographic. Το βουνό βρίσκεται σε υψόμετρο 5.200 μέτρων και
προσφέρει ένα τοπίο γεμάτο χρώματα από τα ορυκτά της
περιοχής. Ανακαλύφθηκε πρόσφατα λόγω των πάγων που
λιώνουν στα βουνά. Ένας από τους λόγους που θεωρούμε το
Περού έναν υπέροχο προορισμό, σίγουρα είναι και το Rainbow Mountain. Το Vinicunca Mountain προσφέρει ένα ονειρικό
τοπίο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου να στοιβάζονται το
ένα πάνω στο άλλο θυμίζοντας έναν πολύχρωμο μανδύα ή μια
αντανάκλαση του ουράνιου τόξου στη Γη. Νωρίς το πρωί, θα
οδηγήσουμε για περίπου 1μιση ώρα, όπου θα σταματήσουμε
για λίγο στην περιοχή Cusipata (3310 μέτρα υψόμετρο). Θα
συνεχίσουμε προς την Fulawasipata για μια ακόμη ώρα
(4660 μέτρα υψόμετρο). Από εκεί, στους πρόποδες του ιερού
βουνού Ausangate, θα ξεκινήσουμε την πεζοπορία μας, όπου
θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες μέχρι τον προορισμό μας Vinicunca (5200 μέτρα). Κατά μήκος του δρόμου έχουμε την
ευκαιρία να παρατηρήσουμε αλπάκα, λάμα και βικούνες. Αν
μάλιστα δεν το έχεις πολύ με την πεζοπορία με μερικές soles
μπορείς να ιππεύσεις άλογο για να φτάσεις στην κορυφή. Όταν
φτάσουμε στην κορυφή, θα έχεις χρόνο για να ξεκουραστείς,
να απολαύσετε το εντυπωσιακό τοπίο και να τραβήξεις
φωτογραφίες του βουνού με τα συναρπαστικά χρώματα:
κόκκινο, ροζ, τυρκουάζ και κίτρινο. Η κάθοδός μας θα διαρκέσει
μία ώρα περίπου. Ύστερα από αυτήν τη μοναδική μας εμπειρία
επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και επιστρέφουμε στο Cusco.
όσοι δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν σε αυτήν την εκδρομή
μπορούν να έχουν ελεύθερο χρόνο στο Κούσκο.

9η ημέρα: PUNO
Σήμερα το πρωί οδεύουμε προς το Πούνο. Μόλις 45 χιλιόμετρα έξω από το Κούσκο,
έχουμε την πρώτη μας στάση στο χωριό Andahuaylillas. Το χωριό είναι γνωστό για
την εκκλησία του, την Iglesia de San Pedro, γνωστή και ως Cusquenian Sixtine
Chapel ή αλλιώς Sistine Chapel της Αμερικής. Το μπαρόκ εσωτερικό είναι γεμάτο
γλυπτά και πίνακες ζωγραφικής. Πολλοί είναι “φορτωμένοι” με φύλλα χρυσού. Η
εκκλησία έχει φρουρά όλο το εικοσιτετράωρο για να προστατεύσει όλους τους
θησαυρούς χρυσού και αργύρου που λέγεται ότι κρατούνται στην εκκλησία. Κατά
τη διάρκεια της διαδρομής προς το Puno θα κάνουμε όμορφες στάσεις για
φωτογραφίες.
10η ημέρα: LAKE TITICACA
Το όνομα Titicaca προέρχεται από δύο λέξεις Quechua, Titi που σημαίνει Puma και
Caca που σημαίνει βουνό. Αυτό το όνομα είναι μια υπενθύμιση των αιλουροειδών
που έζησαν εδώ και πολλούς αιώνες κοντά στην περιοχή. Η λίμνη Titicaca βρίσκεται
στο οροπέδιο των κεντρικών Άνδεων, με υψόμετρο 3812 μέτρων πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας, μεταξύ του Περού και της Βολιβίας, με επέκταση 8562
χιλιόμετρα, βάθους 281 μέτρων. Η λίμνη χωρίζεται σε δύο μέρη: τη μεγαλύτερη
λίμνη που ονομάζεται Chucuito, με επιφάνεια 6450 χιλιόμετρα, και τη μικρή λίμνη
που ονομάζεται Huiñamarca με επιφάνεια 2112 χιλιόμετρα. Είναι η ψηλότερη πλωτή
λίμνη στον κόσμο και το σπίτι για μια από τις πιο συναρπαστικές αυτόχθονες
ομάδες στην ήπειρο. Οι Uros είναι μια μοναδική γηγενής φυλή που μετανάστευσε
στη λίμνη Titicaca περίπου 3700 χρόνια πριν. Λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας
στην περιοχή, ειδικά με την άφιξη των Incas, οι Uros έχτισαν μια κινητή πλωτή
πόλη για να αποφύγουν τους εχθρούς τους. Δυστυχώς, οι Ίνκας βρήκαν τελικά
την αποικία τους και ανάγκασαν πολλούς Uros να δουλέψουν γι’ αυτούς. Σύμφωνα
με την παράδοση, οι Uros έχουν μαύρο αίμα που τους προστατεύει από το κρύο
και από τον πνιγμό. Ενώ η ιστορία του αίματος μπορεί να μην είναι αλήθεια, οι
Uros έχουν μια απίστευτη ανοχή στο κρύο, αφού τα αποξηραμένα καλάμια που
συνθέτουν τα σπίτια τους δεν τους επιτρέπει να θερμαίνουν τα σπίτια τους λόγω
κινδύνου πυρκαγιάς. Εκεί θα μάθουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες για την
καθημερινή ζωή των ντόπιων, ενώ οι εικόνες που θα δεις θα σου μείνουν αξέχαστες!

8η ημέρα: SAN PEDRO - CUSCO
11η ημέρα: LIMA - PARAGLIDING
Σήμερα ξεκινάμε την ημέρα μας από την αγορά του San Pedro
Σήμερα θα επιστρέψουμε στη Λίμα, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο μέχρι να
για να δεις πώς είναι η καθημερινή ζωή στο Κούσκο. Μόλις
κατευθυνθούμε προς το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής για
μπεις στην αγορά, οι αισθήσεις σου θα βρεθούν σε έξαρση.
Ελλάδα. Εάν θέλεις να δεις τη Λίμα από ψηλά και να πετάξεις πάνω από τον
Ντόπιες γυναίκες θα φωνάζουν την πραμάτεια τους για να σου
Ειρηνικό ωκεανό, τότε ετοιμάσου για παραπέντε. Θα πάμε σε έναν γκρεμό, όπου
κεντρίσουν την προσοχή! Εδώ δεν θα βρεις χειροτεχνήματα ή
μαζί με έναν εκπαιδευτή θα περιμένετε τον κατάλληλο άνεμο. Μόλις σου πει τρέξε,
πολλά αναμνηστικά, αλλά είναι μια πολυσύχναστη αγορά, όπου
θα νιώσεις για τα καλά την αδρεναλίνη να διαπερνά το σώμα σου. Αυτό που θα
αγοράζουν τα τρόφιμά τους οι Περουβιανοί. Μη διστάσεις
αντικρίσεις όμως, θα σε ανταμείψει και με το παραπάνω. Αυτό το ταξίδι θα σου
να δοκιμάσεις ένα φρεσκοστυμμένο χυμό! Στη συνέχεια θα
χαρίσει τόσες εικόνες και εμπειρίες, που τολμάμε να πούμε ότι δύσκολα θα βρεις
έχουμε ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο, τον κεντρικό καθεδρικό
προορισμό που θα μπορέσει να τον ξεπεράσει!
ναό, και το μοναστήρι του Santo Domingo, αλλά και στην Plaza San Francisco. Λίγα τετράγωνα μακριά, βρίσκεται η Plaza 12η ημέρα: ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
de Armas, όπου θα βρεις πολλά ωραία μαγαζιά που πωλούν Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, νωρίς τα ξημερώματα πηγαίνουμε στο
αεροδρόμιο για να ξεκινήσει η επιστροφή μας.
ενδύματα, αλλά και αναμνηστικά.
Όλες οι ξεναγήσεις γίνονται στα Αγγλικά.
Αναχ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο, Solo

No
Flight

Τιμή σε
Μονόκλ.

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

OLYMPIC AIR & AIR CANADA
24/3
&
20/5

Lima: THUNDERBIRDS 5*
Ollantaytambo: INTITAMBO HOTEL 3*
Cuzco: KIMSA HOTEL 3*
Puno: SONESTA PUNO HOTEL 4*

1965

1490

2315

20/05 ΘΕΣ - ΑΘΗΝΑ 08.30 - 09.20
ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΤΡΕΑΛ 11.10 - 14.20
20/5 ΜΟΝΤΡΕΑΛ - ΛΙΜΑ 17.00 - 00.30
31/05 ΛΙΜΑ – ΜΟΝΤΡΕΑΛ 04.30 - 13.45
1/6 ΜΟΝΤΡΕΑΛ - ΑΘΗΝΑ 16.40 - 08.50
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11.35 - 12.25

Σύνολο φόρων 645 ευρώ. Περιλαμβάνεται visa Καναδά
Περιλαμβάνεται 1 αποσκευή έως 20 κιλά. Το άθροισμα των διαστάσεων (μήκος + πλάτος + πάχος) να μην υπερβαίνει τα 158 cm,
1 χειραποσκευή έως 8 κιλά και μέγιστες διαστάσεις 55x23x40cm & 1 προσωπικό αντικείμενο με μέγιστες διαστάσεις: 33Χ16Χ43cm
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό

Kyoto

Αναχώρηση από Θεσ/νίκη, Αθήνα, Λάρνακα

Επιλέξτε τιμή no flight και ταξιδέψτε
μαζί μας από το αεροδρόμιο που
επιθυμείτε

Πτήση για Οσάκα & επιστροφή από Τοκυο

Dream Trips by Athos

Teamlab museum
Tokyo

ΙΑΠΩΝΙΑ-ΟΣΑΚΑ-ΚΙΟΤΟ-ΤΟΚΥΟ
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ΗΜΕΡΕΣ
23/3

Από τη στιγμή που θα φτάσεις στην Ιαπωνία, είναι σχεδόν σαν να έχεις προσγειωθεί σε έναν άλλο πλανήτη! Προετοιμάσου να αποπροσανατολιστείς
σε αυτή τη μαγευτική γη όπου οι αρχαίοι θεοί, τα έθιμα και οι χειροτεχνίες αναμιγνύονται με τη σύγχρονη τεχνολογία, τις φουτουριστικές μόδες
και την καινοτομία σε πολλούς τομείς. Παρόλο που η Ιαπωνία φαίνεται υπερβολικά σύγχρονη, ένα ταξίδι σε αυτήν θα σου αποδείξει ότι θα
έχεις πολλές ευκαιρίες να γνωρίσεις και να συνδεθείς με τον πολιτισμό της χώρας. Θα πάρουμε τρένο υψηλής ταχύτατας, για να φτάσουμε με
εξωπραγματική ακρίβεια από το ένα σημείο της χώρας σε άλλο, θα παρακολουθήσουμε αγώνα sumo, θα δοκιμάσουμε φρεσκότατα sushi και
μάλιστα θα μάθουμε να τα φτιάχνουμε, θα θαυμάσουμε υπέροχα τοπία, θα γνωρίσουμε γκέισες και θα κοιμηθούμε σε παραδοσιακό ιαπωνικό
πανδοχείο, το ryokan. Αν είμαστε μάλιστα τυχεροί, θα δούμε ανθισμένες τις κερασιές! Μέρα με τη μέρα θα ανακαλύπτουμε και κάτι συναρπαστικό
για μια χώρα που θα λατρέψεις! Πολλοί είναι οι λόγοι που σε κάνουν να θέλεις να ταξιδέψεις στην Ιαπωνία, εμείς σου δίνουμε απλά μια ιδέα με
το τι σε περιμένει!
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ
Εδώ και καιρό έχεις μπει στον πυρετό των προετοιμασιών για το ταξίδι
σου στην Ιαπωνία! Να λοιπόν που έφτασε η ημέρα να κατευθυνθείς στο
αεροδρόμιο για να συναντηθείς με τους υπόλοιπους συνταξιδιώτες
σου! Διαβατήριο ανα χείρας, καλή διάθεση, τρελη παρέα είναι ό,τι
χρειάζεσαι για να έχεις ένα υπέροχο ταξίδι!
2η ημέρα: ΑΦΙΞΗ ΟΣΑΚΑ - ΟΣΑΚΑ NIGHT OUT
Το απόγευμα προσγειωνόμαστε στην Οσάκα! Η Οσάκα ανταγωνίζεται
τη δημοτικότητα του Τόκιο και του Κιότο. Μια πολύ μεγάλη πόλη,
που μπορεί να σου προσφέρει τα πάντα, από νόστιμο φαγητό
μέχρι ψώνια σε ένα θεματικό πάρκο και μέρη ιστορικής σημασίας.
Επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο μας και κατευθυνόμαστε προς το
ξενοδοχείο, για να τακτοποιήσουμε τα πράγματά μας. Παρά την
κούραση, δεν χάνουμε χρόνο και βγαίνουμε μια βόλτα στην πόλη.
3η ημέρα: ΟΣΑΚΑ CITY TOUR
Η Οσάκα (Osaka) είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιαπωνίας. Ήταν
η οικονομική δύναμη της περιοχής Kansai για πολλούς αιώνες. Αν
το Κιότο ήταν η πόλη της δικαστικής αριστοκρατίας και το Τόκιο
η πόλη των σαμουράι, τότε η Οσάκα ήταν η πόλη της εμπορικής
τάξης. Οι πολυσύχναστοι διάδρομοι και οι γέφυρες που διασχίζουν
το κανάλι Dotonbori είναι η περιοχή ψυχαγωγίας της Οσάκα από το
1600. Η συνοικία Dotombori είναι το καλύτερο μέρος για να κάνεις
κρουαζιέρα, αλλά και να βρεις μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια
της Οσάκα (αν και η περιοχή είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα εστιατόρια
αυτόματων μηχανών). Φυσικά, κανένα ταξίδι στην Ιαπωνία δεν θα
ήταν πλήρες αν δε δει ο ταξιδιώτης ένα από τα εικονικά ιαπωνικά
κάστρα. Και το Κάστρο της Οσάκα είναι τεράστιο, ενώ κάποτε ήταν
το μεγαλύτερο κάστρο στην Ιαπωνία. Αλλά από τις αρχές του 17ου
αιώνα, το κάστρο δέχτηκε επιθέσεις, χτυπήθηκε από κεραυνό, κάηκε,
κατεδαφίστηκε, αλλά τελικά ανοικοδομήθηκε στην σημερινή του
μορφή το 1931. Είναι περιτριγυρισμένο από 600 κερασιές, που αν
είσαι τυχερός, θα έχουν ανθίσει προσφέροντάς σου ένα μαγευτικό
σκηνικό.
4η ημέρα: NARA
Σήμερα, οδεύουμε προς τη Nara, η οποία βρίσκεται σε απόσταση
μικρότερη από μία ώρα από την Οσάκα. Λόγω του παρελθόντος
της ως πρώτη μόνιμη πρωτεύουσα, η πόλη φιλοξενεί ιστορικούς
θησαυρούς, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τους παλαιότερους
και μεγαλύτερους ναούς της Ιαπωνίας. Μπαίνοντας στην καρδιά
του πάρκου Nara, ίσως σε καλωσορίσει κάποιο μικρό, φιλικό ελάφι
που περιφέρεται ελεύθερα σε όλους τους χώρους. Ο σεβασμός
για τα ελάφια της Nara προέρχεται πιθανότατα περισσότερο από τη
θρησκεία Shinto, παρά από την αξιολάτρευτη εμφάνισή τους. Στη
θρησκεία Shinto, τα ελάφια θεωρούνται αγγελιοφόροι των θεών.
Στην αρχαιότητα μάλιστα, η δολοφονία ενός ελαφιού αποτελούσε
φοβερό έγκλημα, τιμωρούμενο από θάνατο. Eδώ στη Νάρα, θα
θαυμάσουμε το θρυλικό Daibutsu (Μεγάλο Βούδα), αλλά και
Ιστορικά σπουδαίους ναούς και θησαυρούς της βουδιστικής τέχνης.
Συνεχίζουμε προς το Κιότο, όπου θα διανυκτερεύσουμε.

5η ημέρα: ΚΙΟΤΟ - CITY TOUR - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ
Το Κιότο είναι το σπίτι για πολλούς βουδιστικούς ναούς, παλάτια και κήπους,
πολλά από τα οποία απαριθμούνται συλλογικά από την UNESCO ως Μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Για πολλούς, το ίδιο το όνομα Κιότο αποπνέει την
κλασική εικόνα της Ιαπωνίας: οι δρόμοι με τα παραδοσιακά ξύλινα σπίτια, το
χτύπημα των geta (παραδοσιακά ξύλινα σανδάλια) στις πέτρες, οι γκέισες
που περπατούν με τα έντονα χρωματιστά μεταξωτά ρούχα και οι παγόδες
των ναών που περιτριγυρίζονται από κερασιές, σου δημιουργούν μια
νοσταλγική διάθεση. Εδώ θα συμμετέχεις σε μια παραδοσιακή τελετουργία
τσαγιού, που είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιαπωνικής κουλτούρας.
Πρόσφατα το πράσινο τσάι matcha έχει γίνει πολύ δημοφιλές σε όλο
τον κόσμο. Το matcha παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια παραδοσιακή
ιαπωνική τελετή τσαγιού. Σήμερα θα μάθεις, γιατί αποτελούσε πρακτική
των σαμουράι και των μοναχών στο παρελθόν και γιατί αυτή η “τελετή”
εξακολουθεί να ασκείται και σήμερα. Στη συνέχεια, θα επισκεφθείς τον ναό
που είναι αφιερωμένος στη θεότητα του ρυζιού Φουσίμι Ινάρι. Εκεί, σαν
τάμα, στέκουν περήφανες περισσότερες από 40.000 λατρευτικές πύλες
βαμμένες σε έντονο πορτοκαλί-κόκκινο χρώμα.
6η ημέρα: ΚΙΟΤΟ - BAMBOO FOREST - OTAGI NENBUTSU-JI
Σήμερα κατευθυνόμαστε προς την περιοχή της Αρασιγιάμα (“το Βουνό της
Καταιγίδας”), όπου θα εντυπωσιαστείς από το πανέμορφο Δάσος Μπαμπού
και το γαλήνιο περιβάλλον εκεί. Ο ιδιαίτερος ήχος που παράγεται, καθώς
ο άνεμος περνά μέσα από τα καλάμια και τις φυλλωσιές των πανύψηλων
μπαμπού, θα σε μαγέψει. Μαζί με το ιερό Fushimi Inari και το ναό Kinkaku-ji,
το δάσος Arashiyama είναι ένα από τα πιο φωτογραφημένα μέρη στο Κιότο.
Ύστερα από τον περίπατό σου στο Bamboo Forest, κατευθυνόμαστε προς
το Otagi Nenbutsu-Ji, ένα βουδιστικό ναό που διαθέτει πάνω από 1.200
πέτρινες φιγούρες που αντιπροσωπεύουν τον Rakan ή τους μαθητές του
Shaka (ιδρυτή του βουδισμού). Δημιουργήθηκαν από ερασιτέχνες από όλη
τη χώρα υπό την καθοδήγηση του γλύπτη Kocho Nishimura και κάθε γλυπτό
είναι μια φανταστική απεικόνιση εκφραστικών προσώπων, προσθέτοντας ένα
παιχνιδιάρικο στοιχείο στο πνευματικό περιβάλλον. Τα γλυπτά δωρίστηκαν
για πρώτη φορά το 1981, μόλις πριν από περίπου 30 χρόνια, επιτρέποντας
στον παρόντα ναό που χτίστηκε στα μέσα του 8ου αιώνα, να αποκτήσει
μια ανανεωμένη εικόνα και να γίνει γνωστός για τα χιουμοριστικά του
στοιχεία. Τώρα τα χαμογελαστά πρόσωπα και οι εκφραστικές χειρονομίες
εξακολουθούν να καταφέρνουν να εκφράζονται μέσα από το βρύα που τα
καλύπτουν.
7η ημέρα: HAKONE - HOT SPRINGS
Σήμερα κατευθυνόμαστε προς τη Hakone, που είναι μέρος του εθνικού
πάρκου Fuji-Hakone-Izu, λιγότερο από εκατό χιλιόμετρα από το Τόκιο.
Διάσημο για τις θερμές πηγές, τη φυσική ομορφιά και τη θέα στη λίμνη
Ashinoko του κοντινού Όρους Fuji, το Hakone είναι ένας από τους πιο
δημοφιλείς προορισμούς για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, αλλά και για
τους Ιάπωνες που αναζητούν ένα διάλειμμα από το Τόκιο. Το Hakone είναι
ένα από τα δημοφιλέστερα ιαματικά θέρετρα της Ιαπωνίας εδώ και αιώνες.
Σήμερα, περισσότερες από δώδεκα πηγές παρέχουν ζεστό νερό στα σπίτια
και τα ryokan της περιοχής. Εδώ λοιπόν θα χαλαρώσεις και θα απολαύσεις
το υπέροχο τοπίο και θα αναθεωρήσεις ό,τι πίστευες για τα ιαματικά λουτρά.
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Bamboo Forest

Osaka

Hakone
Mount Fyji

Ανανεωμένο πρόγραμμα
με αξιοθέατα &
βιωματικές εμπειρίες
από την Ιαπωνική
κουλτούρα
ΟΣΑΚΑ - NARA - ΚΙΟΤΟ - BAMBOO FOREST - OTAGI NENBUTSU - HAKONE - HOTSPRINGS - ΤΟΚΥΟ - SAMURAI
EXPERIENCE - TSUKIJI MARKET - SUSHI COOKING WORKSHOP - TEAM LAB PLANETS
8η ημέρα: ΤΌΚΙΟ - SAMURAI EXPERIENCE
Σήμερα κατευθυνόμαστε προς την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, το Τόκιο. Μόλις φτάσουμε
εκεί ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη. Ο πιο επισκέψιμος ναός του Τόκιο φιλοξενεί
μια χρυσή εικόνα της Kannon (η βουδιστική θεά του ελέους), η οποία, σύμφωνα με
το μύθο, ανασύρθηκε με θαυματουργό τρόπο από την κοντινή Sumida-gawa από δύο
ψαράδες το 628 μ.Χ. Η εικόνα παρέμεινε εκεί από τότε αλλά δεν είναι ποτέ σε δημόσια
προβολή. Το Senso-ji είναι πάντα απασχολημένο, ενώ μπροστά από το ναό είναι ένα
μεγάλο καζάνι με θυμίαμα. Ο καπνός, λέγεται ότι, προσδίδει υγεία και θα δεις ανθρώπους
να το βάζουν στο σώμα τους. Όποιος θέλει να μπει ακόμα πιο βαθιά μέσα στην ιαπωνική
κουλτούρα, μπορεί να το καταφέρει γίνοντας σαμουράι. Θα μάθεις απλές τεχνικές
για να χρησιμοποιείς το παραδοσιακό ξίφος κατάνα και με τις οδηγίες του έμπειρου
Ιάπωνα εκπαιδευτή θα καταφέρεις να μετατραπείς σε έναν ατρόμητο πολεμιστή. Το
βράδυ πηγαίνουμε προς την περιοχή Shinjuk u, στην καρδιά της νυχτερινής ζωής του
Τόκυο. H Shinjuku είναι μια ολόκληρη πόλη μέσα στην πόλη. Πάνω από τρία εκατομμύρια
άνθρωποι περνούν καθημερινά από το σιδηροδρομικό σταθμό. Χρωματιστά φώτα LED,
ορδές κόσμου, ήχοι, μουσική σε μεταφέρουν σε μια.. φουτουριστική διάσταση!
9η ημέρα: TSUKIJI MARKET - SUSHI COOKING WORKSHOP - TEAM LAB PLANETS
Αυτή η υπερκινητική αγορά ψαριών και προϊόντων του Τόκιο είναι το μέρος όπου μπορείς
να δοκιμάσεις τα πιο φρέσκα sashimi και σούσι στη χώρα. Η δημιουργία σούσι απαιτεί
δεξιότητες, αλλά και τεχνική. Με την καθοδήγηση ενός sushi - master, θα μπορέσεις να
μάθεις πώς φτιάχνεται αυτή η λιχουδιά, για να “πάρεις” μαζί σου αυτήν την τέχνη πίσω
στην Ελλάδα. Έτσι, όποτε θα νοσταλγείς την Ιαπωνία, θα μπορείς να “τρατάρεις” τον
εαυτό σου με χειροποίητα σούσι. Θα βυθιστείς λοιπόν στον ιαπωνικό πολιτισμό και με
τις πέντε αισθήσεις: βλέποντας, ακούγοντας, αγγίζοντας, δοκιμάζοντας και μυρίζοντας.
Αφού απολαύσεις τα σούσι που έφτιαξες με τα χεράκια σου, σε περιμένει μια εμπειρία
που θα σε ενθουσιάσει! Θα επισκεφθείς ένα μουσείο… ιδιαίτερο! Αποτελείται από
4 τεράστιους εκθεσιακούς χώρους με 7 διαφορετικά έργα τέχνης. Τα έργα τέχνης
βασίζονται στην ιδέα teamLab “Body Immersive”. Οι επισκέπτες εισέρχονται στο
μουσείο ξυπόλητοι και “βυθίζονται” ολόκληροι σε αυτά τα τεράστια έργα τέχνης, εκεί
όπου τα όρια μεταξύ του σώματος και των έργων τέχνης διαλύονται. Συνεχίζουμε σε μία
συνοικία όπου βρίσκεται ένα άγαλμα που δεν θα σε εντυπωσιάσει, έχει όμως μια ιστορία
που συγκινεί. Το πιο πιθανό είναι ότι την έχεις ακούσει ήδη ή και να την έχεις δει σε
ταινία με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Πρόκειται για τον Χάτσικο, έναν σκύλο ράτσας Akita, που είχε
υιοθετήσει ένας Ιάπωνας καθηγητής. Ο Hachiko πήγαινε κάθε μέρα στο σταθμό Shibuya
για να συναντήσει τον καθηγητή που επέστρεφε από την εργασία του. Μετά το θάνατο
του καθηγητή το 1925, ο Hachiko συνέχισε να πηγαίνει καθημερινά στο σταθμό μέχρι τον
θάνατό του σχεδόν 10 χρόνια αργότερα. Η ιστορία έγινε θρυλική και ένα μικρό άγαλμα
ανεγέρθηκε στη μνήμη του σκύλου μπροστά από το σταθμό Shibuya. Η συνοικία Shibuya
είναι μια ζωντανή περιοχή, με πολλά δελεαστικά μαγαζιά και εστιατόρια , που θα κάνουν
την περιπλάνησή σου εκεί μοναδική.
Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο,
Solo

No
Flight

Tokyo

10η ημέρα: ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
Τη σημερινή ημέρα επίτηδες την αφήσαμε ελεύθερη.
Το Τόκιο έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνεις που δεν
θέλαμε να σε δεσμεύσουμε, καθώς οι προτιμήσεις
του καθενός διαφέρουν. Φυσικά, θα σου προτείνουμε
τις πολλές επιλογές που έχεις. Ίσως να θέλεις να δεις
μουσεία, ίσως θα θέλεις να κάνεις κάποια δραστηριότητα
ή ακόμα και να επισκεφθείς τη Disneyland. Ό,τι και να
επιλέξεις σίγουρα θα κάνει την ημέρα σου αξέχαστη.
Κατά τις 22.00 η ώρα οδεύουμε προς το αεροδρόμιο,
από όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής.
11η ημέρα: ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Απολαύστε την πτήση με την πολυτέλεια της Emirates.
Η επιστροφή μας σε Ελλάδα & Κύπρο θα είναι στις 2/4
το μεσημέρι.
Τιμή σε
Μονόκλ.

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

OLYMPIC AIR
23/3 ΘΕΣ - ΑΘΗΝΑ 13.10 - 14.00
EMIRATES

Osaka: ORIENTAL EXPRESS OSAKA SHINSAIBASHI 3*
Kyoto: GREEN RICH HOTEL KYOTOEKI MINAMI 3*
Hakone: HAKONE PAX YOSHINO 3*
Tokyo: HOTEL GRAND ARC HANZOMON 3*

23/03 ΑΘΗΝΑ - DUBAI 17.05 - 23.40
2360

2180

2855

24/03 DUBAI - OSAKA 03.05 - 17.05
2/4 TOKYO - DUBAI 00.05 - 06.20
2/4 DUBAI - ΑΘΗΝΑ 10.50 - 15.00
OLYMPIC AIR
2/4 ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ 18.05 - 18.55

Σύνολο φόρων +860 ευρώ
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8 κιλά και μια αποσκευή έως 20 κιλά ανά άτομο.
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό

Burj Al Arab - Dubai

Dubai
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DUBAI
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απογείωση για Ντουμπάι. Άφιξη, μεταφορά
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – CITY TOUR
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι.
Θα γνωρίσετε την πόλη με την μοναδική αρχιτεκτονική. Θα ξεκινήσουμε με
το λαογραφικό μουσείο που βρίσκεται στο παλιό κάστρο Φαχίντι, περνώντας
από την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Με το χαρακτηριστικό τοπικό
ταξί του Creek την Abra θα περάσουμε στα πασίγνωστα παζάρια του Χρυσού
και των Μπαχαρικών, που έρχονται όπως και παλιά από διάφορες χώρες της
Ανατολής. Γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας με
την περιοχή της Τζουμέιρα με τις μονοκατοικίες και την μοναδική της παραλία.
Περνώντας τη Λεωφόρο του Σείχη Ζάϊεντ, τον δρόμο όπου είναι μαζεμένοι
περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυνόμαστε στο Τζαμί της Τζουμέιρα όπου
θα κάνουμε μία στάση για φωτογραφίες εξωτερικά και κατόπιν στο ξενοδοχείο
σύμβολο του Ντουμπάι στο BURJ AL ARAB. Στη συνέχεια επίσκεψη στο νησί
Palm Islandτο νησί φοίνικα που έχει χτιστεί μέσα στην θάλασσα, και στάση
για φωτογραφίες στο ξενοδοχείο των αστέρων το Atlantis the Palm. Στην
επιστροφή θα επισκεφτούμε την μοναδική MADINAT JUMEIRA η διαφημισμένη
«Βενετία» των Αραβικών Εμιράτων, όπου μπορείτε να κάνετε την βόλτα σας
στα μαγαζιά λαϊκής τέχνης και να αγοράσετε αναμνηστικά για το Ντουμπάι
Περνώντας από το παλάτι του Σείχη. Μεταφορά για να επισκεφθείτε το Dubai
Mall για τις αγορές σας και να φωτογραφηθείτε στο Dubai Aquarium με το
μεγαλύτερο παράθυρο, σας δίνεται η ευκαιρία να έρθετε πρόσωπο με πρόσωπο
με περισσότερα από 33.000 υδρόβια πλάσματα όπως με το τεράστιο Sand
Tiger καρχαρία, με σαλάχια κλπ.. Μια υποβρύχια περιπέτεια που υπόσχεται
να είναι πραγματικά αξέχαστη. (για κρατήσεις θέσεων μην παραλείψετε να
ενημερώσετε εγκαίρως το γραφείο ή τον αρχηγό μας). Επίσης θα δείτε από
κοντά τα μεγαλύτερα σιντριβάνια του κόσμου που χορεύουν υπό τους ήχους
της Μουσικής μπροστά στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου BurjKhalifa.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 – ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
Το πρωινό σας είναι ελεύθερο για να κάνετε τις αγορές σας στα εμπορικά
κέντρα του Ντουμπάι ή για χαλάρωση. Για όσους θέλετε να χαλαρώσετε
μπορείτε να πιείτε το κοκτέιλ σας και να κολυμπήσετε στην πισίνα του
ξενοδοχείου και για εσάς που θέλετε κάτι συναρπαστικό , μην χάσετε την
ευκαιρία, μπείτε στην πισίνα και νιώστε την μοναδική εμπειρία να βρίσκεστε
στον ίδιο χώρο, και να κολυμπήσετε καθώς και να βγείτε φωτογραφίες με
τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά τα δελφίνια. (Για κρατήσεις θέσεων
μην παραλείψετε να ενημερώσετε εγκαίρως το γραφείο ή τον αρχηγό μας).
Νωρίς το απόγευμα με Jeep 4Χ4 θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική περιπέτεια
μέσα στην έρημο, όπου μετά από παιχνίδια με τα jeep στους αμμόλοφους και
φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα, θα καταλήξουμε σε Βεδουΐνικες τέντες. Εκεί
θα μας καλωσορίσουν σύμφωνα με την Αραβική φιλοξενία, προσφέροντας μας
παραδοσιακό τσάι και θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα
με καμήλες. Το Δείπνο απόψε είναι barbeque στην τέντα κάτω από τον ουρανό
της Ερήμου, όπου θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Αργά το
βράδυ θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΕΣ
26/2
& 20/3

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
Πρωινό και αναχώρηση για το Αμπού Ντάμπι, μετά από περίπου
2 ώρες και 190 χιλιόμετρα, θα φτάσουμε στον Άμπου Ντάμπι,
την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το
μεγαλύτερο και πλουσιότερο εμιράτο από τα 7 που αποτελούν
τη χώρα. Θα κινηθούμε στο δρόμο του Σεΐχη Ζάϊεντ και στην
διαδρομή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στα δεξιά μας την
περιοχή Dubai Marina, την πιο καινούρια περιοχή στο Ντουμπάι
με τους περισσότερους ουρανοξύστες και την περιοχή Jebel Ali που αποτελεί την βιομηχανική και κατασκευαστική ζώνη
του Ντουμπάι. Εκεί βρίσκονται, το μεγαλύτερο μέχρι και σήμερα
τεχνητό λιμάνι στο κόσμο, το λιμάνι Jebel Ali, το τεχνητό νησί του
φοίνικα Jebel Ali και το καινούριο αεροδρόμιο (υπό κατασκευή)
που θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Μικρή στάση στη μέση
της διαδρομής. Φτάνοντας Άμπου Ντάμπι θα περάσουμε από
το μουσείο του Λούβρου. Σχεδιασμένο από τον διακεκριμένο
αρχιτέκτονα Jean Nouvel, άνοιξε τις πόρτες του στα τέλη του
2017. Το μνημειώδες κτήριο περιέχει 23 γκαλερί με παγκόσμια
έργα ζωγραφικής/ γλυπτικής, χειρόγραφα και άλλα αντικείμενα
που χρονολογούνται από την αρχαιότητα μέχρι το σήμερα.
Εξακόσια έργα έχουν επιλεγεί από τις τεράστιες αποθήκες του
Λούβρου και από άλλα γαλλικά μουσεία. Στολίδι ο περίτεχνος
φουτουριστικός θόλος διαμέτρου 180 μέτρων. Τα γεωμετρικά
ανοίγματα στον θόλο δημιουργούν την αίσθηση πως το μουσείο
λούζεται από μία βροχή φωτός. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε
στο μεγαλοπρεπές τζαμί του Σεΐχη Ζάϊεντ που είναι φτιαγμένο
όλο από μάρμαρο και χρυσό, ενώ μέσα θα δούμε και το
μεγαλύτερο μονοκόμματο χειροποίητο χαλί στον κόσμο. Από εκεί
θα περάσουμε από την περιοχή με τα 17 παλάτια των γιων του
Σεΐχη Ζάϊεντ για να καταλήξουμε στο παλάτι του Σεΐχη Χαλίφα,
τωρινού κυβερνήτη του Άμπου Ντάμπι αλλά και προέδρου της
χώρας. Περνώντας από το μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο 6 αστέρων
Emirates Palace που είναι κτισμένο με χρυσό, μάρμαρο, γρανίτη
και αλάβαστρο σε όλους του τους χώρους (πηγαίνουμε για καφέ
κατόπιν διαθεσιμότητας) καταλήγουμε στο εμπορικό κέντρο του
Άμπου Ντάμπι το MarinaMall (χρόνου επιτρέποντος). Κατά το
μεσημέρι αναχώρηση από το εμπορικό και θα καταλήξουμε για
γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο στο Yas Island. Στο
Yas Island εκτός από την πίστα της Φόρμουλα 1 βρίσκεται και
το μεγαλύτερο πάρκο της Ferrari με το γρηγορότερο τραινάκι
στον κόσμο, καθώς και το μουσείο της Ferrari. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο μας νωρίς το απόγευμα. Διανυκτέρευση. Το βράδυ
προτείνουμε παραδοσιακό γεύμα σε λιβανέζικο εστιατόριο με
ζωντανή αραβική μουσική και χορό της κοιλιάς με αυθεντικές
γεύσεις Λιβανέζικης Κουζίνας.**Σημείωση:Προσοχή απαραίτητη
για την είσοδό σας στο τζαμί είναι η σεμνή ενδυμασία, οι κυρίες να
έχουν μαντήλι για να σκεπάσουν τα μαλλιά τους, να μην αφήνουν
ακάλυπτα τα χέρια και πόδια τους και οι κύριοι να φορούν
παντελόνι και όχι βερμούδα – σορτς & αμάνικο μπλουζάκι.
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Safari 4x4

Abu Dhabi - Μουσείο Λούβρου

ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΣΑΦΑΡΙ 4X4 - ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ (προαιρετικό)
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ημέρα ελεύθερη για τα τελευταία ψώνια,
προτείνουμε την ολοήμερη εκδρομή OUTLETMALL of DUBAI (όπου θα βρείτε
τις καλύτερες μάρκες σε πολύ χαμηλές τιμές) και MALL OF EMIRATES όπου κι
εκεί μπορείτε να χαθείτε στο πλήθος καταστημάτων και να κάνετε τις αγορές σας
καθώς και να ζήσετε την εμπειρία του ski στο μοναδικό κλειστό χιονοδρομικό
Κέντρο του κόσμου.Για όσους επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν το DUBAIFRAME (προαιρετικά). Θεαματική θέα στο Ντουμπάι από το διάδρομο του
Ντουμπάι Frame. Το Ντουμπάι εγκαινίασε την τελευταία ατραξιόν του: Μια
γιγάντια κορνίζα που πλαισιώνει τις δυο αντίθετες όψεις της πόλης, τα ιστορικά
της κτίρια και τα σύγχρονα κτίρια, το παλιό και το σύγχρονο Ντουμπάι. Μπορείτε
επίσης να επισκεφτείτε το La Mer που μόλις άνοιξε λιγότερο από δύο χρόνια
και έχει γίνει ένα από τα hotspot στο Ντουμπάι το 2019. Η περιοχή βρίσκεται
στην περιοχή Τζουμέιρα. Είναι στην παραλία με πολλά καταστήματα, κομψά
εστιατόρια και καφετέριες, τα πιο cool μπάνια, και φιλική και διασκεδαστική
τέχνη του δρόμου και, φυσικά, η παραλία! Υπάρχουν τόσα πολλά εστιατόρια που
σίγουρα θα βρείτε κάτι στα γούστα σας. Για να δείτε μερικά καταπληκτικά έργα
τέχνης του δρόμου, περπατήστε κατά μήκος των σιδηροδρομικών καταστημάτων
και να φέρει φωτογραφική μηχανή σας. Το βράδυ θα αποχαιρετήσουμε την
πόλη του Ντουμπάι κάνοντας προαιρετικά μια κρουαζιέρα στην Μαρίνα μέσα
σε παραδοσιακό σκάφος (dhow) με φαγητό όπου μπορείτε να απολαύσετε το
νυχτερινό Ντουμπάι λουσμένο στα φώτα. Διανυκτέρευση.

Abu Dhabi
Τζαμί του Σεΐχη Ζάϊεντ

6η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ -ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την επιστροφή μας πλουσιότεροι
και χαρούμενοι με τις καλύτερες αναμνήσεις από το υπέροχο ταξίδι μας.

Αναχ.

26/2
&
20/3

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο /
τρίκλινο

Τιμή σε
μονόκλινο

IBIS DEIRA HOTEL 3*

500

670

ALOFT CITY CENTER DEIRA 4* plus. / HOLIDAY INN
FESTIVAL CITY 4* plus

570

805

VOKO DUBAI HOTELS 5* plus

710

Αερ. Εταιρία

TURKISH AIRLINES

CANAL CENTRAL HOTEL 5* Deluxe/
RADISSON DUBAI CANAL VIEW HOTEL 5* Deluxe

605

HILTON DUBAI AL HABTOOR CITY 5* Deluxe

740

1075
875

ΘΕΣ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21.30 - 22.45
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - DUBAI 01.10 - 05.45
DUBAI - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 02.00 - 05.35
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ 07.20 - 08.40
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη σελίδα 3

1135

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΤΖΟΥΜΕΙΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ MADINAT JUMEIRAH, ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4 X 4, ΧΟΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ & YAS ISLAND, 3 ΓΕΥΜΑΤΑ
+ Σύνολο φόρων 375 ευρώ

Αναχώρηση από Θεσ/νίκη, Αθήνα, Λάρνακα
Εσωτερική πτήση για την αποφυγή οδικών χλμ
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Dream Trips by Athos

ΜΑΡΟΚΟ...“Ταξίδι στη χώρα των χρωμάτων”

ΗΜΕΡΕΣ
6/3

Αν στο ταξίδι σου θέλεις να γυρίζεις όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη, να φωτογραφίζεις κρυμμένες γωνιές, να γίνεσαι ένα με τους ντόπιους
τότε είσαι αυτό που λέμε αληθινός ταξιδιώτης. Μια κοσμοπολίτικη πόλη που δεν έχεις να φοβηθείς κάτι! Οι ταξιδιώτες μπορούν να κυκλοφορούν
με μεγαλύτερη ελευθερία από οποιαδήποτε άλλη ισλαμική χώρα και αυτό, γιατί η ισλαμική κοινότητα του Μαρακές είναι από τις πιο φιλελεύθερες
στη Μέση Ανατολή. Μέσα σε 7 ημέρες θα δεις πάνω από 5 πόλεις, θα “μπλεχτείς” με ντόπιους, θα θαυμάσεις τη μοναδική αρχιτεκτονική, θα ζήσεις
σαν βεδουίνος και θα ανεβάσεις την αδρεναλίνη σου στα ύψη. Έχουμε πάει πολλές φορές, ξέρουμε ποια μέρη αξίζει να δεις, πού να φας και τι θα
σου κάνει αυτό το ταξίδι αξέχαστο. Αποφεύγουμε τις “παγίδες¨των social media και δεν χάνουμε χρόνο σε τουριστικές επισκέψεις που δεν μας
εντυπωσίασαν, όπως η Casablanca και η Chefchaouen επιλέγοντας να σας προσφέρουμε μόνο ιδιαίτερες εμπειρίες. Αν είσαι λοιπόν ταξιδιώτης
και όχι τουρίστας, ήρθε η ώρα να το αποδείξεις και εμείς θα σε βοηθήσουμε σε αυτό!
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΡΟΚΟ - DJEMAA EL FNA
MARRAKECH NIGHT OUT
Σήμερα αναχωρούμε για τη Βόρειο Αφρική, που θα σου θυμίσει
πολύ Ανατολή. Μια χώρα αντιθέσεων και συναρπαστικών τοπίων.
Στο αεροδρόμιο του Μαρακές θα μας περιμένει o local friend
που στο δρόμο για το ξενοδοχείο, γεμάτος ενθουσιασμό, θα
μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες. Μόλις τακτοποιήσουμε τα
πράγματά μας, δεν χάνουμε χρόνο και πηγαίνουμε στην καρδιά
της Μεδίνα και συγκεκριμένα σε μια όμορφη ταράτσα, που θα
απολαύσουμε τοπικό φαγητό και θα γνωριστούμε καλύτερα
μεταξύ μας. Έχουμε πάει πολλές φορές και ξέρουμε πού αξίζει
να περνάμε τα βράδια μας. Στη συνέχεια, θα κάνουμε την πρώτη
μας βόλτα στη μεγαλύτερη πλατεία – αγορά της Αφρικής, αλλά
και το μεγαλύτερο υπαίθριο θέατρο του κόσμου, τη Djemaa
El Fna. Θα περιπλανηθούμε στα σοκάκια της Μεδίνας, που
αποτελεί από το 1985 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO. Εκεί θα δούμε χορευτές, μικροπωλητές, θα πιούμε
φρεσκοστυμμένο χυμό φρούτων. Με λίγα λόγια θα νιώσουμε
κατευθείαν την κουλτούρα αυτής της χώρας.
2η ημέρα: CITY TOUR - AΓΟΡΕΣ ΣΟΥΚΣ
Πολλοί νομίζουν ότι το Μαρακές είναι η πρωτεύουσα του
Μαρόκου κι αυτό γιατί για τους περισσότερους ταξιδιώτες,
είναι πιο δημοφιλής από το Ραμπάτ. Είναι μία από τις τέσσερις
αυτοκρατορικές πόλεις της χώρας, έναν τίτλο που κέρδισε
επάξια. Ξεκινάμε την περιήγησή μας από τους κήπους Majorelle,
που φτιάχτηκαν από τον Γάλλο ζωγράφο Louis Majorelle, αλλά
μετά τους ανέλαβε ο Yves Saint Laurent. Εάν είσαι λάτρης της
μόδας, μπορείς να επισκεφτείς το μουσείο Yves Saint Laurent,
το οποίο βρίσκεται εκεί. Συνεχίζουμε προς το τζαμί Koutoubia,
ένα από τα πιο διάσημα ορόσημα του Μαρακές, στο οποίο
δεν επιτρέπεται η είσοδος από τους μη μουσουλμάνους. Θα
θαυμάσουμε το αρχαίο παλάτι Bahia, τότε που ακόμα υπήρχαν
τα χαρέμια, έχοντας φυσικά πάντα μαζί τον τοπικό μας φίλο ο
οποίος θα σου πει όσα πρέπει να ξέρεις. Θα έχεις το υπόλοιπο
της ημέρας για να περιπλανηθείς στις σουκς της μεδίνα, αν
και δεν θα προλάβεις να τα δεις όλα, καθώς στην παλιά πόλη
του Μαρακές υπάρχουν πάνω από 10.000 μικρομάγαζα. Είναι
το καλύτερο μέρος να δείξεις το ταλέντο σου στα παζάρια. Κι
αν δεν είσαι καλός στα παζάρια, εδώ είναι το καλύτερο μέρος
για να εκπαιδευτείς! Χειροποίητα πολύχρωμα κεραμικά, ρούχα,
κοσμήματα είναι μερικά από αυτά που θα βρεις σε αυτά τα
γοητευτικά μαγαζιά.

3η ημέρα: OUARZAZATE - KASBAH AIT BEN HADDOU - DADES
Σήμερα διασχίζουμε τα βουνά Atlas μέσω του ψηλότερου ορεινού περάσματος
στη Βόρεια Αφρική, το Tizi n’Tichka Pass. Ένα αριστούργημα οδοποιίας που
φτάνει στα 2260 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.Πριν χτιστεί από
τους Γάλλους το 1936, ο μόνος άλλος τρόπος να διασχίσει κάποιος τον Υψηλό
Άτλαντα, ήταν η διαδρομή που ακολουθούσαν τα καραβάνια καμήλας και η
διαδρομή δείχνει πόσο δύσκολη ήταν. Φτάνουμε στην Kasbah Ait Ben Haddou, ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και σκηνικό για πολλές παραγωγές
κινηματογραφικών ταινιών του Χόλιγουντ όπως ο Μονομάχος και ο Λόρενς της
Αραβίας, αλλά και του Game of Thrones. Το Ait Ben Haddou είναι ένα από τα
πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα στην κοιλάδα των Kasbahs, στη βραχώδη έρημο του
Μαρόκου. Η ακριβής ημερομηνία κατασκευής του είναι άγνωστη, αλλά εκτιμάται
ότι οι εργασίες άρχισαν τον 17ο αιώνα. Σκοπός του ήταν να χρησιμεύσει ως μια
οχυρωμένη πόλη κατά μήκος της εμπορικής διαδρομής που συνδέει τη Σαχάρα
με το Μαρακές. Ένα γραφικό μέρος με μαγαζάκια, εστιατόρια και υπέροχο τοπίο.
Συνεχίζουμε προς την κοιλάδα Dades, όπου θα διανυκτερεύσουμε.
Τζαμί Koutoubia
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Διαμονή στην πραγματική έρημο Sahara

Επιλέξτε τιμή no flight και ταξιδέψτε
μαζί μας από το αεροδρόμιο που
επιθυμείτε

Δώρο βεδουίνικη βραδιά στην
έρημο Σαχάρα, βόλτα με καμήλες,
Sandboarding στους αμμόλοφους
της ερήμου
DJEMAA EL FNA - MARRAKECH NIGHT OUT - AΓΟΡΕΣ ΣΟΥΚΣ - OUARZAZATE - KASBAH AIT BEN HADDOU - DADES - SAHARA
- CAMEL RIDE - SANDBOARDING - ΒΕΔΟΥΊΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ - QUAD BIKE - FES - CITY TOUR FES - MEDINA FES - TANNERIES
4η ημέρα: DADES - SAHARA DESERT - CAMEL RIDE - SANDBOARDING
ΒΕΔΟΥΊΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Νωρίς το πρωί, οδεύουμε προς τη Merzouga και την έρημο Σαχάρα! Έχουμε
γυρίσει όλο τον κόσμο και δεν σου κρύβουμε ότι η σημερινή ημέρα είναι
από τις αγαπημένες μας εμπειρίες. Σύντομα θα καταλάβεις το γιατί.. Μόλις
φτάσουμε στο meeting point, οι Βεδουίνοι φίλοι μαςθα μας περιμένουν με
τα 4Χ4 jeep. Επιβιβαζόμαστε στα jeep και κατευθυνόμαστε στο καραβάνι
με τις καμήλες μας. Για να φτάσεις στο camp που θα διανυκτερεύσουμε,
θα πρέπει να το κάνεις σαν αληθινός Βεδουίνος. Γι’ αυτό φόρεσε το
Touareg καπέλο σου, μια καλή δόση αντηλιακού και θαύμασε τους χρυσούς
αμμόλοφους της πιο γνωστής ερήμου στον κόσμο. Όσο θα περνάει η ώρα
θα γίνεται όλο και καλύτερο.. Οι βεδουίνοι θα μας υποδεχτούν στο camp
και θα τακτοποιηθούμε στις τέντες μας. Ένα camp, που θα… “τρίβεις” τα
ματάκια σου! Γιατί όταν ακούς camp, σκέφτεσαι στενές σκηνές, χωρίς μπάνιο
και ίσως ότι θα λιμοκτονήσεις εκεί στη μέση της ερήμου.. Αλλά μάντεψε! Εσύ
δεν θα ζήσεις κάτι τέτοιο.. Γιατί η σκηνή σου θα έχει ιδιωτικό μπάνιο, αλλά
και Wifi. Μέχρι να ετοιμαστεί το δείπνο, εάν δεν “κρατιέσαι” να παίξεις στους
αμμόλοφους, πάρε τη σανίδα του sandboarding, αλλιώς απλώς χαλάρωσε
και απόλαυσε την ομορφιά του ειδυλλιακού τοπίου. Το βράδυ θα καθίσουμε
γύρω από τη φωτιά και θα απολαύσουμε μια αυθεντική βεδουίνικη βραδιά
με παραδοσιακή μουσική και χορό, υπό το φως των αστεριών.
5η ημέρα: SAHARA DESERT - QUAD BIKE - FES
Οι οικοδεσπότες του camp θα ξυπνήσουν νωρίς όσους θέλουν να
παρακολουθήσουν την ανατολή του ηλίου. Μετά το πρωινό, φόρεσε και πάλι
το Τουαρέγκ καπέλο σου και επιβιβάσου στο quad bike. Ήρθε η ώρα να
δαμάσεις τους χρυσούς αμμόλοφους της Σαχάρα με μια δραστηριότητα που
δεν θα θέλεις να τελειώσει. Είναι το αγαπημένο activity όλων των ταξιδιωτών
μας μέχρι στιγμής και αυτό γιατί νιώθεις ένα με το μεγαλείο της φύσης! Εάν
πάλι δεν θέλεις να κάνεις quad bike μπορείς να χαλαρώσεις στο camp από
όπου θα αναχωρήσεις για το meeting point με jeep 4x4. Επιβιβαζόμαστε
στο λεωφορείο και οδεύουμε , σε μία από τις τέσσερις αυτοκρατορικές
πόλεις του Μαρόκου, τη Fes. Είναι η πιο ιερή πόλη στον ισλαμικό κόσμο μετά
τη Μέκκα και τη Μεδίνα. Ιδρύθηκε στις αρχές του 9ου αιώνα από τον Moulay Idriss II και ελάχιστα έχει αλλάξει από τότε. Η Fes, είναι το καλύτερο
παράδειγμα μιας αρχαίας αραβικής πόλης, η οποία όμως αποτελείται από τη
«νέα» πόλη που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα. Αύριο θα έχουμε όλη την ημέρα για
να την εξερευνήσουμε.

Αναχ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

No
Flight

6η ημέρα: CITY TOUR FES - MEDINA FES - TANNERIES
(ΚΗΡΗΘΡΕΣ)
Στη Fes μοιάζει ο χρόνος να έχει σταματήσει. Η μεδίνα της είναι η
μεγαλύτερη στον κόσμο, μετράει 2000 χρόνια και πάνω από 9000
δρομάκια. Γι’ αυτό πρόσεχε.. Είναι πολύ εύκολο να χαθείς. Αν ακούσεις
“balak”, κάνε στην άκρη! Θα είναι κάποια από τα γαϊδουράκια που είναι
φορτωμένα με πραμάτειες. Αν κρυφοκοιτάξεις στα μαγαζάκια θα δεις
τεχνίτες, να “παιδεύονται” να φτιάξουν περίτεχνα χειροποιήματα.
Εκεί θα δούμε και τις πολυφωτογραφισμένες «κηρήθρες» μέσα στις
οποίες βρίσκονται τα χρώματα με τα οποία βάφονται τα δέρματα.
Μέχρι το 19ο αιώνα, η πόλη ήταν η μοναδική πηγή για τα παραδοσιακά
καπέλα της, τα φέσια, προτού ξεκινήσει η παραγωγή τους στη Γαλλία
και την Τουρκία, καθώς το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα βαφής
τους παραγόταν εδώ. Η Φεζ ήταν επίσης το τέρμα ενός εμπορικού
δρόμου χρυσού που ξεκινούσε από το Τιμπουκτού. Εκεί στη μεδίνα,
σε μία από τις ταράτσες ενός μαγαζιού με δερμάτινα θα δούμε τις
κηρήθρες ή αλλιώς τα tanneries. Αφού πρώτα μας δώσουν φύλλα
μέντας για τη μυρωδιά, θα μας εξηγήσουν τη διαδικασία βαφής των
δερμάτων. Στη συνέχεια, πηγαίνουμε στους Merenid Tombs που θα
σου χαρίσουν μια εκπληκτική πανοραμική θέα της Fes, ενώ ο local
friend θα μας κάνει ξενάγηση. Κατευθυνόμαστε προς το ξενοδοχείο
όπου θα διανυκτερεύσουμε.
7η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ MARRAKECH - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
MARRAKECH - HAMMAM EXPERIENCE
Νωρίς το μεσημέρι παίρνουμε την πτήση για Μαρακές, όπου θα έχεις
ελεύθερο χρόνο για να περιπλανηθείς στις σουκς και να κάνεις τα
τελευταία ψώνια. Εμείς θα σου προτείναμε να δοκιμάσεις ένα από
τα πολλά χαμάμ και σπα της πόλης, όπου θα ζήσεις μια αυθεντική
ανατολίτικη εμπειρία που θα σε χαλαρώσει και θα σε αναζωογονήσει.
8η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Δυστυχώς όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν.. προσωρινά.. Μέχρι το
επόμενό μας ταξίδι. Μέσα σε λίγες ημέρες θα ζήσεις εμπειρίες που
θα σου μείνουν αξέχαστες και θα γνωρίσεις φίλους που ίσως γίνουν
μελλοντικοί συνταξιδιώτες σου.

Τιμή
παιδιού
έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

Μαρακές :

AEGEAN ΘΕΣ - ΑΘΗΝΑ 10.25-11.15
RYANAIR ΑΘΗΝΑ-MAΡΑΚΕΣ 14.05-16.50

RIAD ABAKA BY GHALI
6/3

Ντάντες : DAR AHLAM DADES
Έρημος Σαχάρα :
GOLDEN CAMP
Φεζ : FES YAMANDA

Αερ. Εταιρία

645

440

445

840

ΦΕΣ-ΜΑΡΑΚΕΣ AIR ARABIA
13.30 -14.30
RYANAIR ΜΑΡΑΚΕΣ-ΑΘΗΝΑ 07.00-12.15
AEGEAN ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ 15.15-16.10
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη σελίδα 3

Περιλαμβάνονται πρωινό καθημερινά και δείπνο στο Golden Camp στην έρημο Σαχάρα.
Δώρο βεδουίνικη βραδιά στην έρημο Σαχάρα, βόλτα με καμήλες, Sandboarding στους αμμόλοφους της ερήμου
+ Σύνολο φόρων 145 ευρώ

Bubble domes

Αν έχεις στο bucket list σου να δεις και τα 7 Θαύματα του Κόσμου, τότε ξεκίνα από την Ιορδανία.
Ένας κοντινός προορισμός, όμως τόσο διαφορετικός! Μια ασφαλής χώρα με φιλικούς ανθρώπους και
συναρπαστικά τοπία. Το απόκοσμο τοπίο της αποτέλεσε το σκηνικό για πολλές Χολιγουντιανές ταινίες
και ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες. Συνδυάζει το μεσογειακό κλίμα, με την έρημο και την πλούσια
ιστορία κι αυτό θα το εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου
εσένα να περιπλανιέσαι στην Πέτρα της Ιορδανίας, να κοιτάζεις τα αστέρια σε ένα σκηνικό που θυμίζει
τον πλανήτη Άρη, να επιπλέεις στη Νεκρά θάλασσα, να αισθάνεσαι την ανατολίτικη αύρα και όλα αυτά
με την καλύτερη παρέα. Γιατί πίστεψέ μας δεν θα είμαστε ένα συνηθισμένο γκρουπ!
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ΗΜΕΡΕΣ

ΙΟΡΔΑΝΙΑ - ΠΕΤΡΑ - DEAD SEA
-

Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς / από Aμμάν
βουτιές στη Νεκρά Θάλασσα
διαμονή στην Πέτρα στο μοναδικό Seven Wonders Luxury Camp και στα Bubble houses
διαμονή στην έρημο wadi rum σε παραδοσιακές βεδουίνικες σκηνές
Sandboarding στην έρημο
Movie night στην έρημο, κάτω από το φως των αστεριών!
παραδοσιακή βεδουίνικη βραδιά με δείπνο στην έρημο
Safari στην “Κοιλάδα του Φεγγαριού”

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΑΜΜΑΝ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΟΛΤΑ
Έφτασε η μέρα που θα πρέπει να αφήσεις τη ρουτίνα, τις σκοτούρες και το κρύο πίσω στην
Ελλάδα… γιατί φεύγεις ταξίδι! Συγκεντρωνόμαστε στο αεροδρόμιο και γνωριζόμαστε
μεταξύ μας. Στο αεροδρόμιο του Αμμάν θα μας περιμένει ο local friend, our guy όπως
τον αποκαλούμε, για να μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες για την υπέροχη χώρα του!
Θα είναι μαζί μας καθ΄όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και θα είναι ο.. άσσος στο μανίκι μας.
Μόλις τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο θα βγούμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης και
θα γίνουμε όλοι μια παρέα.
2η ημέρα: ΑΜΜΑΝ - DEAD SEA - WADI MUSA
Σήμερα κατευθυνόμαστε προς την περιοχή Sweimeh. Ένα ακόμα θαύμα της φύσης
βρίσκεται εδώ στην Ιορδανία, η Νεκρά θάλασσα. Είναι το χαμηλότερο σημείο της γης
και είναι αδύνατο να.. βουλιάξεις! Αυτό γιατί περιέχει δέκα φορές περισσότερο αλάτι
από το νερό της θάλασσας. Προσοχή! Μη βουτήξεις.. Θα το μετανιώσεις, αφού το
λίιιγο παραπάνω αλάτι που έχει θα σου προκαλέσει τσούξιμο στα μάτια! Εκεί θα έχεις
τη δυνατότητα να κολυμπήσεις, να “πασπαλίσεις” το σώμα σου με μαύρη λάσπη και να
απολαύσεις τις ιαματικές ιδιότητές της. Το απόγευμα κατευθυνόμαστε προς τη Wadi
Musa, όπου θα μείνεις σε ένα ιδιαίτερο μέρος! Μόλις 12 λεπτά οδικώς από το κέντρο
επισκεπτών της Petra, στο πανέμορφο τοπίο της Little Petra, βρίσκεται το Seven Wonders Luxury Camp. Για να αισθανθείς κοντά στη φύση, συνήθως πρέπει να στήσεις τη
σκηνή σου και να κοιμηθείς σε υπνόσακο. Έχουμε κάνει όμως τα πράγματα λίγο πιο
εύκολα, καθώς μπορείς να κοιμηθείς σε αυτό το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου έχοντας
όλα τα απαραίτητα comfort, όπως ένα μαλακό κρεβάτι, καθαρά σεντόνια, κλιματισμός
και ιδιωτικό μπάνιο. Εσύ απλά απόλαυσε αυτήν τη μοναδική εμπειρία.

Νεκρά θάλασσα

Δώρο :
- Προκράτηση θέσης στις πτήσεις
- Βεδουίνικο δείπνο στην έρημο Wadi Rum
- Σανίδα στον αμμόλοφο - sandboarding
- 4χ4 tour στην “κοιλάδα του φεγγαριού”
- Movie night στην έρημο
- Βίζα Ιορδανίας αξίας 75 ευρώ
3η ημέρα: ΠΕΤΡΑ - WADI MUSA
Νωρίς το πρωί κατευθυνόμαστε προς την Πέτρα της
Ιορδανίας, ένα από τα 7 θαύματα του Κόσμου και μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. Η “Χαμένη Πόλη”
εξακολουθεί να έχει μυστικά για να αποκαλύψει. Πριν
από χιλιάδες χρόνια, η τώρα εγκαταλελειμμένη πόλη
της Πέτρα ήταν μια μητρόπολη 30000 κατοίκων. H μόνη
δίοδος εισόδου είναι ένα φαράγγι, περικυκλωμένο από
βουνά, που θα σε οδηγήσει σε μια πόλη λαξευμένη στους
βράχους. Καμήλες,γαϊδουράκια και φιλικοί ντόπιοι είναι
οι πρώτες εικόνες που θα συναντήσεις. Όσο θα περπατάς
θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου, το ένα μνημείο πίσω
από το άλλο, με αποκορύφωμα το Θησαυροφυλάκιο!
Θα θαυμάσεις τους Βασιλικούς τάφους, τον βυζαντινό
καθεδρικό ναό, που ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα,
την ρωμαϊκή πλευρά της πόλης, όπου και βρίσκεται ο
ναός της κόρης του Φαραώ.
4η ημέρα: WADI RUM - BEDOUIN NIGHT
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και κατευθυνόμαστε προς
την “Κοιλάδα του Φεγγαριού” την έρημο Wadi Rum.
Η ταινία Lawrence of Arabia έδειξε την ομορφιά της
στον υπόλοιπο κόσμο, προσελκύοντας εκτός από το
Χόλιγουντ και χιλιάδες ταξιδιώτες. Καλύπτει έκταση
720 τετραγωνικών χιλιομέτρων και εμείς θα την
εξερευνήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Αυτή η έρημος
είναι το δεύτερο πιο σημαντικό αξιοθέατο της Ιορδανίας,
μετά την Πέτρα και εμείς για απόψε θα “κατασκηνώσουμε”
εδώ. Πρόκειται για μια εμπειρία για εσάς που θέλετε
να ζήσετε κάτι διαφορετικό από μια ακόμα πολυτελή
διαμονή σε ξενοδοχείο. Θα ανακαλύψουμε την “Κοιλάδα
του Φεγγαριού” με έναν.. ιδιαίτερο τρόπο. Βάλε το
τουρμπάνι σου, επιβιβάσου σε ένα τα 4χ4 αυτοκίνητα
(6 άτομα/όχημα) που σε εμάς μοιάζουν με αγροτικά
αλλά είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι τοπικοί και σε μια
“σκονισμένη” περιήγηση θα δούμε τα Sand Dunes και τα
Al Ameleh Inscriptions. Το βράδυ οι νέοι μας φίλοι, οι
Βεδουΐνοι θα δείξουν τη φιλοξενία τους, με παραδοσιακό
δείπνο και τοπική μουσική στο πιο μαγευτικό σκηνικό.
Ακολουθεί Movie night στην έρημο, κάτω από το φως
των αστεριών!
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Πέτρα

Αμμάν

Wadi Rum - Safari

ΑΜΜΑΝ - DEAD SEA - ΠΕΤΡΑ - WADI MUSA - WADI RUM BENDUIN NIGHT
5η ημέρα: WADI RUM - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Το πρωινό ξύπνημα στην έρημο είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία, μια
απόλυτα ήσυχη ατμόσφαιρα που σου δημιουργεί συναισθήματα
ηρεμίας και ελευθερίας και αν δεν ζήσεις ο ίδιος, δύσκολα
αντιλαμβάνεσαι. Αν επιθυμείτε προαιρετικά, μπορείτε να
σηκωθείτε νωρίς για να δείτε την ανατολή του Ηλίου σε μια
ιδιαίτερη βόλτα με καμήλες στην έρημο (15JD /άτομο 1ώρα).
Επίσης μπορείτε να δείξετε τις ικανότητες σας στην ¨σανίδα στον
αμμόλοφο” το γνωστό sandboarding (χωρίς κόστος). Λίγο πριν το
μεσημέρι κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο του Aμμάν, για να
πάρουμε την πτήση επιστροφής για την Ελλάδα. Και κάπως έτσι
θα τελειώσει αυτό το ταξίδι, που μέσα σε λίγες ημέρες θα δεις
πολλά υπέροχα μέρη, θα ζήσεις έντονες εμπειρίες και θα κάνεις
καινούριους φίλους!

Αναχ.

2/3
&
23/3
&
22/9
&
20/10

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

TOWN SEASON 3* / Wadi Musa

265

219

430

SEVEN WONDERS LUXURY CAMP ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

310

250

520

380

295

580

295

219

430

345

250

520

410

295

580

SEVEN WONDERS LUXURY CAMP

ΒUBBLE DOME

TOWN SEASON 3* / Wadi Musa
21/4
&
28/4

Έρημος Wadi Rum

SEVEN WONDERS LUXURY CAMP

ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

SEVEN WONDERS LUXURY CAMP

ΒUBBLE DOME

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
2/3 & 23/3
ΘΕΣ - ΑΜΜΑΝ 17.10 - 19.35
AMMAN - ΘEΣ 20.10 - 22.35
21/4, 28/4, 22/9 & 20/10
ΘΕΣ - ΑΜΜΑΝ 18.00 - 20.35
AMMAN - ΘEΣ 21.10 - 23.45
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη
σελίδα 3

Η διαμονή στο Αμμάν γίνεται στο OLIVE HTL 3* και στην έρημο Wadi Rum στο RAHAYEB DESERT CAMP.
Για την Πέτρα επιλέξτε σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
Διαμονή στην Πέτρα :
To ξενοδοχείο TOWN SEASON βρίσκεται στην “πόλη της Πέτρας” την Wadi Musa. Αν επιθυμείτε το βράδυ να γνωρίσετε την ζωή σε αυτή την
πόλη είναι η ιδανική επιλογή.
Το SEVEN WONDERS βρίσκεται στην έρημο κοντά στην Little Petra.
Η βεδουίνικη σκηνή είναι παραδοσιακή και διαθέτει ατομικό μπάνιο.
Τα Bubble Domes είναι οι λεγόμενες “φούσκες”, διαθέτουν ατομικό μπάνιο και εσωτερική νυχτερινή θέα στα αστέρια!
Διαμονή στην έρημο Wadi Rum :
Η διαμονή στο RAHAYEB DESERT CAMP γίνεται σε παραδοσιακές βεδουίνικες σκηνές (deluxe tent) με ατομικό μπάνιο.
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων & VISA +165 ευρώ

Πέτρα

Bubble domes

Wadi Rum
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ΗΜΕΡΕΣ

ΙΟΡΔΑΝΙΑ - ΠΕΤΡΑ - WADI RUM
-

Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς / από Aμμάν
βουτιές στη Νεκρά Θάλασσα
διαμονή στην Πέτρα στο μοναδικό Seven Wonders Luxury Camp και στα Bubble houses
διαμονή στην έρημο wadi rum σε παραδοσιακές βεδουίνικες σκηνές
Sandboarding στην έρημο
Movie night στην έρημο, κάτω από το φως των αστεριών!
παραδοσιακή βεδουίνικη βραδιά με δείπνο στην έρημο
Safari στην “Κοιλάδα του Φεγγαριού”

28/2

Δώρο :
- Προκράτηση θέσης στις πτήσεις
- Βεδουίνικο δείπνο στην έρημο Wadi Rum
- Σανίδα στον αμμόλοφο - sandboarding
- 4χ4 tour στην “κοιλάδα του φεγγαριού”
- Movie night στην έρημο
- Βίζα Ιορδανίας αξίας 75 ευρώ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΑΜΜΑΝ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΟΛΤΑ
Έφτασε η μέρα που θα πρέπει να αφήσεις τη ρουτίνα, τις σκοτούρες και το κρύο πίσω στην Ελλάδα… γιατί φεύγεις ταξίδι! Συγκεντρωνόμαστε στο
αεροδρόμιο και γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Στο αεροδρόμιο του Αμμάν θα μας περιμένει ο local friend, our guy όπως τον αποκαλούμε, για να μας
δώσει τις πρώτες πληροφορίες για την υπέροχη χώρα του! Θα είναι μαζί μας καθ΄όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και θα είναι ο.. άσσος στο μανίκι μας.
Μόλις τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο θα βγούμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης και θα γίνουμε όλοι μια παρέα.
2η ημέρα: ΑΜΜΑΝ - DEAD SEA - WADI MUSA
Σήμερα κατευθυνόμαστε προς την περιοχή Sweimeh. Ένα ακόμα θαύμα της φύσης βρίσκεται εδώ στην Ιορδανία, η Νεκρά θάλασσα. Είναι το
χαμηλότερο σημείο της γης και είναι αδύνατο να.. βουλιάξεις! Αυτό γιατί περιέχει δέκα φορές περισσότερο αλάτι από το νερό της θάλασσας. Προσοχή!
Μη βουτήξεις.. Θα το μετανιώσεις, αφού το λίιιγο παραπάνω αλάτι που έχει θα σου προκαλέσει τσούξιμο στα μάτια! Εκεί θα έχεις τη δυνατότητα να
κολυμπήσεις, να “πασπαλίσεις” το σώμα σου με μαύρη λάσπη και να απολαύσεις τις ιαματικές ιδιότητές της. Το απόγευμα κατευθυνόμαστε προς τη
Wadi Musa, όπου θα μείνεις σε ένα ιδιαίτερο μέρος! Μόλις 12 λεπτά οδικώς από το κέντρο επισκεπτών της Petra, στο πανέμορφο τοπίο της Little
Petra, βρίσκεται το Seven Wonders Luxury Camp. Για να αισθανθείς κοντά στη φύση, συνήθως πρέπει να στήσεις τη σκηνή σου και να κοιμηθείς σε
υπνόσακο. Έχουμε κάνει όμως τα πράγματα λίγο πιο εύκολα, καθώς μπορείς να κοιμηθείς σε αυτό το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου έχοντας όλα τα
απαραίτητα comfort, όπως ένα μαλακό κρεβάτι, καθαρά σεντόνια και ιδιωτικό μπάνιο. Εσύ απλά απόλαυσε αυτήν τη μοναδική εμπειρία.
3η ημέρα: ΠΕΤΡΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ - WADI RUM - ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
Νωρίς το πρωί κατευθυνόμαστε προς την Πέτρα της Ιορδανίας, ένα από τα 7 Θαύματα του Κόσμου και μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. Η “Χαμένη Πόλη” εξακολουθεί να έχει μυστικά για να αποκαλύψει. Πριν από χιλιάδες χρόνια, η τώρα εγκαταλελειμμένη πόλη της Πέτρα ήταν
μια μητρόπολη 30000 κατοίκων. H μόνη δίοδος εισόδου είναι ένα φαράγγι, περικυκλωμένο από βουνά, που θα σε οδηγήσει σε μια πόλη λαξευμένη
στους βράχους. Καμήλες, γαϊδουράκια και φιλικοί ντόπιοι είναι οι πρώτες εικόνες που θα συναντήσεις. Όσο θα περπατάς θα ξεδιπλώνονται μπροστά
σου, το ένα μνημείο πίσω από το άλλο, με αποκορύφωμα το Θησαυροφυλάκιο! Θα θαυμάσεις τους Βασιλικούς τάφους, τον βυζαντινό καθεδρικό
ναό, που ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα και την ρωμαϊκή πλευρά της πόλης, όπου βρίσκεται ο ναός της κόρης του Φαραώ. Αν νομίζεις ότι αυτό
ήταν για σήμερα, κάνεις λάθος! Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε προς την περίφημη “Κοιλάδα του Φεγγαριού”, την έρημο Wadi Rum. Η ταινία Lawrence of Arabia έδειξε την ομορφιά της στον υπόλοιπο κόσμο, προσελκύοντας εκτός από το Χόλιγουντ και χιλιάδες ταξιδιώτες. Αυτή η έρημος είναι
το δεύτερο πιο σημαντικό αξιοθέατο της Ιορδανίας, μετά την Πέτρα και εμείς για απόψε θα “κατασκηνώσουμε” εδώ. Πρόκειται για μια εμπειρία για
εσάς που θέλετε να ζήσετε κάτι διαφορετικό από μια ακόμα πολυτελή διαμονή σε ξενοδοχείο. Το βράδυ οι νέοι μας φίλοι, οι Βεδουΐνοι θα δείξουν
τη φιλοξενία τους, με παραδοσιακό δείπνο και τοπική μουσική στο πιο μαγευτικό σκηνικό. Ακολουθεί Movie night στην έρημο, κάτω από το φως των
αστεριών!
4η ημέρα: WADI RUM - AMMAN
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στην έρημο και έχουμε λίγο χρόνο για 3 ιδιαίτερες δραστηριότητες. Αν επιθυμείτε προαιρετικά, μπορείτε να σηκωθείτε
νωρίς για να δείτε την ανατολή του Ηλίου σε μια ιδιαίτερη βόλτα με καμήλες στην έρημο (15JD /άτομο 1ώρα). Επίσης μπορείτε να δείξετε τις ικανότητες
σας στην ¨σανίδα στον αμμόλοφο” το γνωστό sandboarding (χωρίς κόστος). Στη συνέχεια, θα ανακαλύψουμε την “Κοιλάδα του Φεγγαριού” με
έναν.. ιδιαίτερο τρόπο. Μπαίνουμε στα 4χ4 αυτοκίνητα (6 άτομα/όχημα) που σε εμάς μοιάζουν με αγροτικά αλλά είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι
τοπικοί και σε μια “σκονισμένη” περιήγηση θα δούμε τα Sand Dunes και τα Al Ameleh Inscriptions. Μόλις τελειώσουμε το tour κατευθυνόμαστε προς
το αεροδρόμιο του Αμμάν. Και κάπως έτσι θα τελειώσει αυτό το ταξίδι, που μέσα σε λίγες ημέρες θα δεις πολλά και υπέροχα μέρη, θα ζήσεις έντονες
εμπειρίες και στιγμές, αλλά θα κάνεις και καινούριους φίλους!
Αναχ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

TOWN SEASON 3* /

Wadi Musa

SEVEN WONDERS LUXURY CAMP /
28/2

ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

SEVEN WONDERS LUXURY CAMP / ΒUBBLE DOME

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

Αερ. Εταιρία

360

295

510

RYANAIR

395

340

550

ΘΕΣ - ΑΜΜΑΝ 17.10 - 19.35
AMMAN - ΘEΣ 20.10 - 22.35

440

385

610

Δείτε την πολιτική αποσκευών στη
σελίδα 3

Η διαμονή στο Αμμάν γίνεται στο OLIVE HTL 3* και στην έρημο Wadi Rum στο RAHAYEB DESERT CAMP.
Για την Πέτρα επιλέξτε σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
Διαμονή στην Πέτρα :
To ξενοδοχείο TOWN SEASON βρίσκεται στην “πόλη της Πέτρας” την Wadi Musa. Αν επιθυμείτε το βράδυ να γνωρίσετε την ζωή σε
αυτή την πόλη είναι η ιδανική επιλογή.
Το SEVEN WONDERS βρίσκεται στην έρημο κοντά στην Little Petra.
Η βεδουίνικη σκηνή είναι παραδοσιακή και διαθέτει ατομικό μπάνιο.
Τα Bubble Domes είναι οι λεγόμενες “φούσκες”, διαθέτουν ατομικό μπάνιο και εσωτερική νυχτερινή θέα στα αστέρια!
Διαμονή στην έρημο Wadi Rum :
Η διαμονή στο RAHAYEB DESERT CAMP γίνεται σε παραδοσιακές βεδουίνικες σκηνές (deluxe tent) με ατομικό μπάνιο.
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων & VISA +165 ευρώ
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ο

ρ
Δώ

είσοδος
&
ξενάγηση
στα μουσεία
Βατικανού

ΡΩΜΗ...Η Αιώνια Πόλη

4&5

- Απευθείας πτήσεις για Ρώμη
- Ιδανικά ωράρια πτήσεων
- Διαμονή στο κέντρο της πόλης
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
- Συνοδός – μόνιμος κάτοικος Ρώμης
- Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση
χωρίς πολύωρη αναμονή
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Mετά την παραλαβή των
αποσκευών θα συναντήσουμε την τοπική μας συνοδό Δώρα, μόνιμο κάτοικο Ρώμης και επίσημη
ξεναγό, η οποία θα μας ξεναγήσει και θα φροντίσει να γνωρίσουμε την υπέροχη αυτή πόλη και την
καθημερινότητα των κατοίκων της. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως πανοραμική ξενάγηση στην πόλησύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό
τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο
σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία
Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια με
το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Στη
συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη βραδιά, σας προτείνουμε μια προαιρετική
νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα
σας μείνουν αξέχαστα.
2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ - BIΛΛΑ ΜΠΟΡΓΚΕΖΕ
Σε αυτή την πόλη μια μέρα ξενάγησης σίγουρα δεν είναι αρκετή. Μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο
πηγαίνουμε στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού,
είναι ένα συγκρότημα μερικών από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα
άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής της
Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του αρχαίου κόσμου και
αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους
μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών
χαρτών, τα δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην
Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου, ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της
παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης,
το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, χτισμένο πάνω από το σημείο ταφής του Αποστόλου Πέτρου.
Μπορεί να χωρέσει 60.000 άτομα ενώ με την συνολική έκταση ολόκληρου του αρχιτεκτονικού
συγκροτήματος αποτελεί και την μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου. Φιλοξενεί πολλά έργα τέχνης
καθώς και την περίφημη αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου. Μετά θα έχουμε χρόνο ελεύθερο
για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης.
Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία.

ΗΜΕΡΕΣ

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (προαιρετική)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε
μια πόλη που δεν χρειάζεται πολλές
συστάσεις, αυτή των Μεδίκων και της
Αναγέννησης, την Φλωρεντία. Θα δούμε
τον πανέμορφο καθεδρικό ναό της
Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο
του Μπουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιότο,
το βαπτιστήριο, την πιάτσα Σινιορίας, το
Παλάτσο Πίτι κ.α. Τελειώνοντας, μια βόλτα
στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα
σας εντυπωσιάσει.
4η ημέρα: TIBΟΛΙ - ΒΙΛΛΑ ΕΣΤΕ
CASTEL ROMANO MALL
Αξιοποιήστε αυτή την ημέρα με τον τρόπο
που επιθυμείτε ή ελάτε μαζί μας σε μια
προαιρετική εκδρομή στο πανέμορφο
Τίβολι. Εκεί θα δούμε τους παγκοσμίως
γνωστούς κήπους και τη βίλλα του
Καρδιναλίου Εστέ, που χτίστηκαν το 16ο
αιώνα και διαθέτουν 100 κρήνες. Ακόμη,
θα δούμε και την εξοχική κατοικία του
αυτοκράτορα Αδριανού (2ος αιώνας μ.Χ)
που διαθέτει ένα μεγάλο υπαίθριο μουσείο
ανακατασκευών των αγαπημένων κτιρίων
του αυτοκράτορα. Χρόνος ελεύθερος για
φωτογραφίες. Κατά την επιστροφή μας
θα επισκεφτούμε το φημισμένο εμπορικό
κέντρο CASTEL ROMANO. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Θα πάρουμε ένα καλό πρόγευμα στο
ξενοδοχείο και θα έχουμε χρόνο για μια
τελευταία βόλτα στην πόλη που έχει 10
μήνες το χρόνο υψηλή τουριστική περίοδο!
Στη συνέχεια μεταφορα στο αεροδρομιο
για την πτηση της επιστροφης.

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

Αναχ.
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&
20/3

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

ARCHIMEDE 4*/

Κεντρικός σταθμός

ANGLO AMERICANO 4* / Trevi
INTERNATIONAL PALACE 4* /

4

15/2
22/2
7/3
&
14 /3

ROME GUEST HOUSES /

Κεντρικός σταθμός

ARCHIMEDE 4*/ Κεντρικός σταθμός
ANGLO AMERICANO 4* /
INTERNATIONAL PALACE 4* /

5

24/1
21/2
6/3
&
13/3

Via Nazionale

ROME GUEST HOUSES /

Trevi
Via Nazionale

Κεντρικός σταθμός

ARCHIMEDE 4*/ Κεντρικός σταθμός
ANGLO AMERICANO 4* /
INTERNATIONAL PALACE 4* /

Trevi
Via Nazionale

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

335

275

420

375

295

480

RYANAIR
ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 10.30 -11.10
ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 13.00 - 15.45

410

320

550

Δείτε την πολιτική αποσκευών στη
σελίδα 3

195

150

280

245

185

320

285

210

390

320

225

450

219

170

335

275

199

370

325

235

480

370

260

560

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 15.00 - 15.40
ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 18.15 - 21.00
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη
σελίδα 3

RYANAIR
ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 10.15 - 10.55
ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 18.15 - 21.00
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη
σελίδα 3

Όλα τα ξενοδοχεία είναι κεντρικά και περιλαμβάνουν πρωινό καθημερινά (εκτός των Guesthouses)
Δώρο είσοδος και ξενάγηση στα μουσεία Βατικανού
Σύνολο φόρων +145 ευρώ
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων -90 ευρώ ανά άτομο.

4

ΗΜΕΡΕΣ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

21/2

Venice Carnival 2020
* 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 Stanley
Kubric τις μάσκες για την ταινία Eyes Wide Shut
* Επισκεφθείτε το casino της Βενετίας, που από το 1638 αποτελεί το
πρώτο «σπίτι» τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΜΕΣΤΡΕ
Συγκέντρωση το απόγευμα στις 17.00 στο αεροδρόμιο Μακεδονία και
απευθείας πτήση για την Μπολόνια. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για
το ξενοδοχείο μας στο Μέστρε. Οι γραφικές γειτονιές σε συνδυασμό
με την εορταστική ατμόσφαιρα μας προετοιμάζουν για τις όμορφες
στιγμές που θα ζήσουμε τις επόμενες ημέρες.
2η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ - CANAL GRANDE BY NIGHT
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην πανέμορφη Βενετία, που
είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά, τα οποία περιτριγυρίζονται από
γραφικά κανάλια και ενώνονται με μικρές γέφυρες. Μια πόλη
ρομαντική και υπέροχη, μια πόλη μουσείο. Κανάλια και γεφυράκια,
παλάτια, μουσεία και αίθουσες τέχνης, μια ατμόσφαιρα όμορφη
και ρομαντική. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και με βαπορέτα θα
φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο επιβλητικό
ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού των
Μαυριτανών, την γέφυρα των στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου. Τελειώνοντας την περιήγηση θα έχουμε χρόνο
στην κεντρική πλατεία για να παρακολουθήσουμε τις μοναδικές
εκδηλώσεις. Σήμερα Σάββατο 22/2 όχι μόνο μπορείτε να δείτε τον
διαγωνισμό καλύτερης στολής αλλά μπορείτε και να συμμετέχετε!
Φορέστε την καλύτερη μάσκα, παρελάστε στην πασίγνωστη πλατεία
και γίνετε πρωταγωνιστές του σόου! 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 μέσα από το νερό, με τις αντανακλάσεις τους
να μας μαγεύουν κατά μήκος του Canal Grande, του μεγαλύτερου και
συγχρόνως πιο σημαντικού καναλιού της Βενετίας. Θα δούμε επίσης
τη γέφυρα Rialto που ενώνει τις περιοχές του Σαν Πόλο και του Αγίου
Μάρκου αποτελώντας τη μεγαλύτερη γέφυρα της Βενετίας.

3η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ - EAGLE FLIGHT - PALAZZO DUCALE
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό και θα αναχωρησουμε για μια ημέρα γεμάτη
καρναβαλικές εκδηλώσεις που βρίσκεις μόνο στη Βενετία με χιλιάδες
επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Πλούσια χρώματα, γοητευτικά
κοστούμια, ιδιαίτερες εκδηλώσεις και μεταμφιέσεις που ξεχωρίζουν
μας περιμένουν για να ζήσουμε αυτή τη γιορτή. Θα παρακολουθήσουμε
το περίφημο Eagle Flight και τον τελικό 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.Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Palazzo Ducale, το πιο όμορφο παλάτι γοτθικής αρχιτεκτονικής που αποτέλεσε
την κατοικία των Δόγηδων και όψη που εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα: MEΣΤΡΕ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετάβαση στην ιστορική πρωτεύουσα της Emilia-Romagna την περίφημη Μπολόνια. Θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση
στο ιστορικό κέντρο και θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

Δυνατότητα ενοικίασης κουστουμιών και κρατήσεων για το mask contest.

Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

HOLIDAY INN VENICE MARGHERA 4*

340

315

525

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
ΘΕΣ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ 18.55 - 19.55
ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΘΕΣ 13.25 - 16.20

21/2
RUSSOT MESTRE 4*

365

315

550

Δείτε την πολιτική αποσκευών στη σελίδα 3

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων +145 ευρώ

17
Βερσαλίες

Λούβρο

ΠΑΡΙΣΙ...“Η πόλη του Φωτός”
1η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ
ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’, έλεγχος και πτήση
για Παρίσι. Άφιξη και γνωριμία με τους τοπικούς μας συνοδούς,
τη Σοφία και τον Γιώργο, οι οποίοι μένουν μόνιμα στο Παρίσι και
θα μας ξεναγήσουν, φροντίζοντας να γνωρίσουμε με τον καλύτερο
τρόπο τη φημισμένη πόλη και τις συνήθειες των Παριζιάνων. Στη
διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις πρώτες απαραίτητες
πληροφορίες και θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη
βραδιά στο Παρίσι ελάτε προαιρετικά να ανακαλύψουμε μαζί
τον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του
Παρισιού και να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα
μνημεία της πόλης. Aν δεν σας ήταν αρκετή αυτή η περιήγηση
μπορείτε να συνεχίσετε με μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στον ποταμό
Σηκουάνα.
2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε τον
λόγο που η πόλη αυτή εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη από κάθε
μέρος του πλανήτη. Δεν είναι εύκολο να αποφασίσεις τι θα ήθελες
να δεις ανάμεσα σε τόσα πολλά αξιοθέατα, για αυτό επιλέξαμε
εμείς για εσάς τα καλύτερα! Θα ξεκινήσουμε με τα κοσμοπολίτικα
Ηλύσια πεδία, τον περίφημο Πύργο του Άιφελ, το Γκραντ και το
Πετί Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα με την εντυπωσιακή γέφυρα
του Τσάρου Αλεξάνδρου του 3ου, την πλατεία Ομονοίας και την
υπέροχη όπερα Γκαρνιέ. Συνεχίζουμε με την πολυτελή πλατεία Βαν
Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα, κατασκευασμένη από μέταλλο
κανονιών τα οποία του χρησιμοποιήθηκαν στη μάχη, το ξενοδοχείο
RITZ, από όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας Diana, την γέφυρα των ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν
οι ανά τον κόσμο ερωτευμένοι προκειμένου να κλειδώσουν την
αγάπη τους πετώντας το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το
νησάκι Ιλ Ντε Λα Σιτέ όπου γεννήθηκε το Παρίσι. Θα καταλήξουμε
και θα κατέβουμε από το λεωφορείο για να απολαύσουμε τους
κήπους του Λουξεμβούργου, με το ομώνυμο παλάτι κτισμένο
κατά παραγγελία της Μαρίας των Μεδίκων. Θα κατηφορίσουμε
μπροστά από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας μέσα
από την γειτονιά των Λατίνων θα καταλήξουμε στην Παναγία των
Παρισίων, την πιο γνωστή εκκλησία γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως.
Ακόμα και μετά την φωτιά του Απριλίου παραμένει ένα μοναδικό
αξιοθέατο με υπέροχη αρχιτεκτονική, εντυπωσιακές αντηρίδες και
τεράστια Βιτρό. Επόμενη επίσκεψη μας (προαιρετικά), τα περίφημα
ανάκτορα των Βερσαλλιών.

4&5

ΗΜΕΡΕΣ

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Η πρώτη μας επίσκεψη σήμερα δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις γιατί
πρόκειται για το μουσείο του Λούβρου. Επιλέξαμε να σας ξεναγήσουμε
στην ελληνική πτέρυγα όπου θα δούμε την Αφροδίτη της Mήλου, τη Νίκη της
Σαμοθράκης, τις Εργαστίνες, την Κενταυρομαχία, κομμάτι από μετόπη του
Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. Φυσικά θα δούμε και τον
πιο διάσημο πίνακα του Ντα Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα. Θα περπατήσουμε
τους Κήπους του Κεραμικού, τον άλλοτε βασιλικό κήπο του Λούβρου και θα
κατευθυνθούμε προς το Palais Royal, ένα ακόμα σημαντικό κτίριο κτισμένο
από τον Καρδινάλιο Ρισελιε. Περνώντας από την εσωτερική αυλή του κτιρίου,
μεταφερόμαστε σε μια άλλη ιστορική εποχή. Συνεχίζουμε την πορεία μας με
μια επίσκεψη στις γκαλερί Vivienne και Colbert. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα
από σκεπαστούς διαδρόμους, περιτριγυρισμένους από πολυτελείς boutique
και καφέ. Η βόλτα μας θα καταλήξει στο ιστορικό κτίριο της όπερας Γκαρνιέ,
την οποία σας προτείνουμε να επισκεφτείτε. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1861,
προορισμένη να γίνει η έδρα της όπερας του Παρισιού. Το θέατρο αποκαλείται
και Opera Garnier, καθώς ήταν η πρωταρχική λυρική σκηνή στο Παρίσι.
Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για αγορές στα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps. Mείνετε στο ιστορικό κέντρο όση ώρα επιθυμείτε
και επιστρέψτε στο ξενοδοχείο ατομικά όποια ώρα επιθυμείτε. Το βράδυ, αν
επιθυμείτε, ελάτε να δούμε το πρόγραμμα στο φημισμένο καμπαρέ Λίντο.
4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY - MIDNIGHT IN PARIS
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του τοπικού μας
συνοδού να αφιερώσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney. Ένα τεράστιο
θεματικό πάρκο με για παιδιά κάθε ηλικίας..Αφήστε να σας συναρπάσουν τα
χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές
παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Ζήστε στην εποχή του Φαρ Ουέστ
με ποταμόπλοια και φαράγγια, περιπλανηθείτε με το τρενάκι του Ιντιάνα
Τζόουνς, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς
και τα μυθικά παζάρια. Μετά την επιστροφή στο Παρίσι, προτείνουμε άλλη μια
νυχτερινή βόλτα, λιγότερο ¨τουριστική¨ την οποία ονομάσαμε Midnight in Paris, εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία του Γούντι Άλεν. Θα συναντηθούμε
στην πλατεία Δημοκρατίας και θα περπατήσουμε προς την πλατεία της
Βαστίλης. Θα περάσουμε μέσα από το Μαραί, προκειμένου να δούμε και την
πλατεία Ντε Βο, την οποία λίγοι τουρίστες ανακαλύπτουν. Από την πλατεία της
Βαστίλης σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε στα γύρω στενά όπου θα βρείτε
αναρίθμητα μπαράκια και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ ιδίων.
5η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε λίγο χρόνο στη
διάθεσή σας πριν τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση
επιστροφής.

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

Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

IBIS PARIS 17 (EX BERTHIER) 3*
Ημικεντρικό - 300μ από σταθμό Brochant

4

15/2
&
14/3

BEST WESTERN RONCERAY OPERA 3*
Kεντρικό - (650μ από Opera & G. Lafayette)

ΝOVOTEL PARIS LES HALLES 4*
Kεντρικό - (900μ από Λούβρο)

5

4/2
11/2
25/2
3/3
&
10/3

IBIS PARIS 17 (EX BERTHIER) 3*
Ημικεντρικό - 300μ από σταθμό Brochant

BEST WESTERN RONCERAY OPERA 3*
Kεντρικό - (650μ από Opera & G. Lafayette)

HOLIDAY INN OPERA GRANDS BOULEVARDS 4*
Kεντρικό - (600μ από Opera & G. Lafayette)

IBIS PARIS 17 (EX BERTHIER) 3*
Ημικεντρικό - 300μ από σταθμό Brochant

NOVOTEL CENTRE TOUR EIFFEL 4*
4

29/2

200 μ από τον πύργο του Eiffel

BEST WESTERN RONCERAY OPERA 3*
Kεντρικό - (650μ από Opera & G. Lafayette)

HOLIDAY INN OPERA GRANDS BOULEVARDS 4*
Kεντρικό - (600μ από Opera & G. Lafayette)

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

249

1ο - 95
2ο - 190

345

330

95

490

390

95

630

285

1ο - 95
2ο - 225

415

375

95

575

395

95

635

345

1ο - 125
2ο - 240

430

415

1ο - 195
2ο - 315

585

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 09.00 - 11.10
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 12.00 - 15.50
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη
σελίδα 3

έως 16 ετών

420

125

575

470

125

690

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. Σύνολο φόρων +160 ευρώ
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων -90 ευρώ ανά άτομο

Volendam

4

ΗΜΕΡΕΣ
28/2
& 13/3

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
1η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - NIGHT WALK
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και πτήση για το αεροδρόμιο
‘Schiphol’. Στην άφιξή μας θα γνωρίσουμε την Μαρία την “τοπική μας φίλη”
η οποία μένει μόνιμα στο Άμστερνταμ και θα είναι η συνοδός μας για αυτό το
ταξίδι. Μαζί της θα κάνουμε την πρώτη γνωριμία με την ξεχωριστή πρωτεύουσα,
μια πόλη τόσο ρομαντική διαχρονικά όσο και σύγχρονη ταυτόχρονα. Η πληθώρα
των καναλιών με την πολυπολιτισμικότητα των κατοίκων, την καθιστούν μια από τις
πιο φημισμένες μητροπόλεις της Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στα ενδιαφέροντα
αξιοθέατα απολαμβάνοντας την εκπληκτική θέα. Η διαδρομή μας μεταφέρει στην
υπέροχη και γεμάτη πράσινο ζώνη του Άμστερνταμ κατά μήκος του ποταμού
Άμστελ με τις όμορφες παράκτιες κατοικίες. Θα θαυμάσουμε τον παραδοσιακό
‘Μύλο του Ρέμπραντ’ στις όχθες του ποταμού και μεταξύ άλλων το εντυπωσιακό
‘Στάδιο Αρένα’. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Λίγη
ξεκούραση και παίρνουμε το τραμ για να καταλήξουμε στο πεζοδρομημένο κέντρο
της πόλης. Θα περπατήσουμε το ιστορικό κέντρο και την κεντρική πλατεία Dam,
σε μια πόλη όπου τα μαγευτικά κανάλια, τα παραδοσιακά κτίρια και οι όμορφες
φωτισμένες γέφυρες, συνθέτουν την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου!

3η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - AMSTERDAM SHOPPING
EXPERIENCE
Η σημερινή ημέρα είναι στη διάθεσή σας για να την
αξιοποιήσετε με τον τρόπο που επιθυμείτε. Η “τοπική μας φίλη”
είναι εκεί για να σας καθοδηγήσει.
Το Άμστερνταμ ως παγκόσμιο κέντρο εμπορίου, φημίζεται
για τις αγορές του! Μπορείτε να απολαύσετε την βόλτα σας,
σε μια από τις φημισμένες αγορές της πόλης, όπως στην
Kalverstraat (Πρώτος Εμπορικός Πεζόδρομος της Ευρώπης,
μετά τον Β’ Παγκ. πόλεμο) και στην P.C Hooftstraat η οποία
φιλοξενεί τους παγκόσμιους οίκους μόδας. Δεν πρέπει να
παραλείψετε μια βόλτα στην περιοχή Jordaan (Γίορντάν) και
στους φημισμένους ‘Εννέα δρόμους’ (9 Straatjes). Επίσης
στα μεγάλα εμπορικά πολυκαταστήματα όπως το Bijenkorf και
το Magna Plaza (πρώην κτίριο του κεντρικού ταχυδρομείου,
χτισμένο το 1895) μπορείτε να βρείτε πληθώρα προϊόντων
όπως και να απολαύσετε παράλληλα ένα καφέ ή γεύμα.

2η ημέρα: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - COSTER DIAMONDS - ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ
ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΒΟΛΕΝΤΑΜ - ΦΑΡΜΑ ΤΥΡΙΩΝ
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας. Στην σημερινή μας εκδρομή θα
επισκεφθούμε την Ολλανδική ύπαιθρο και την Πλατεία την Μουσείων. Στην πλατεία
των Μουσείων θα επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο
της πόλης, τον γνωστό οίκο ‘Coster Diamonds’. Το Άμστερνταμ ως ‘Παγκόσμια
Πρωτεύουσα’ επεξεργασίας διαμαντιών, φιλοξενεί τους μεγαλύτερους οίκους
κοπής διαμαντιών παγκοσμίως! Θα γνωρίσουμε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας
από το αρχικό έως το τελικό στάδιο, ενώ στη συνέχεια μπορούμε να δούμε ιστορικά
κοσμήματα καθώς και πληθώρα διαμαντιών μέσα από την τεράστια συλλογή του
οίκου. Τα φημισμένα μουσεία Van Gogh, Rijks (Εθνική Πινακοθήκη) και Stedelijk
Museum (Σύγχρονης Τέχνης) επίσης βρίσκονται ακριβώς απέναντι. Στην Ολλανδική
επαρχία θα επισκεφθούμε το όμορφο ψαροχώρι στο Βόλενταμ κάνοντας βόλτα
στο γραφικό λιμανάκι του. Θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ζωή της
Ολλανδικής υπαίθρου μέσα από τα απέραντα βοσκοτόπια και να εξερευνήσουμε
τον παλιό τρόπο ζωής. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα επισκεφτούμε μια τοπική
Φάρμα Τυριών, όπου ‘η μικρή Ολλανδέζα’ ντυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά,
μας εξηγεί πως παρασκευάζονται τα πασίγνωστα τυριά. Φυσικά στη συνέχεια θα
έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις ποικίλες γεύσεις τους!

4η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο ‘Schiphol’ για την πτήση
της επιστροφής.

Αναχ.

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

28/2

Τιμή σε
δίκλινο

495

Τιμή
Παιδιού έως
12 ετών

325

Tιμή Μονοκλ.

Πτήσεις

675

TRANSAVIA
ΘΕΣ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 13.40 - 15.30
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΘΕΣ 09.10 - 13.05
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη σελίδα 3

OZO 4*
13/3

445

275

625

TRANSAVIA
ΘΕΣ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 13.40 - 15.50
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΘΕΣ 09.10 - 13.05
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη σελίδα 3

Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά
Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών - ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 70 ευρώ ανά άτομο
+ 145 ευρώ Σύνολο φόρων

19

Λονδίνο

Πύργος Ουϊνσδορ

-

Οξφόρδη

Μόνο απευθείας πτήσεις με ιδανικά ωράρια πτήσεων
Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
Διαμονή στο κεντρικό Holiday Inn London Kensington High St. 4*
Έλληνας τοπικός ξεναγός μόνιμος κάτοικος Λονδίνου

ΛΟΝΔΙΝΟ

4&5

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Μ.
Βρετανίας. Μετά την παραλαβή των αποσκευών, θα γνωρίσετε τον Σάκη τον
τοπικό μας φίλο και επίσημο ξεναγό στο Λονδίνο. Θα ξεκινήσουμε αμέσως
με το λεωφορείο περιήγηση στην πόλη. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από
το Kensington, το φημισμένο Harrod’s και το πανέμορφο Hyde Park με τα
ανάκτορα του Κένσινγκτον. 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.
Στην συνέχεια θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας το Holiday Inn Kensigton.
Θα προσπαθήσουμε αυτή γνωριμία να είναι ικανή να σας κατατοπίσει για το
υπόλοιπο της παραμονης σας στην πρωτεύουσα της γηραιάς Αλβιωνας.
2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - COVENT GARDEN.
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και θα επισκεφτούμε το
περίφημο Βρετανικό μουσείο. Είναι το διασημότερο αξιοθέατο της μεγάλης
Βρετανίας με 6.04 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο και το αρχαιότερο εθνικό
μουσείο. Βέβαια είναι διάσημο και γιατί έχει πολλές αντιπαραθέσεις λόγω
της άρνησης να επιστρέψει εκθέματα στις χώρες προέλευσής τους. Φυσικά
θα επισκεφθούμε την ελληνική πτέρυγα που φιλοξενούνται τα γλυπτά του
Παρθενώνα αλλά και την αιγυπτιακή πτέρυγα με τις γνωστές μούμιες,τον
πάπυρο 10808 και άλλα ιστορικά εκθέματα. Στην συνέχεια θα εξερευνήσουμε
μια απο τις πιο πολυσύχναστες και χαρακτηριστικές περιοχές του Λονδίνου, το
Covent Garden. Πλανόδιοι μουσικοί, καλλιτέχνες, όμορφες βικτωριανες αγορές,
υπέροχα μικρά μαγαζάκια, όμορφα εστιατόρια και διάσημα θέατρα συνθέτουν
το ψηφιδωτό αυτής της πλευράς της πόλης. Η επίσκεψη μας θα ολοκληρωθεί
νωρίς το μεσημέρι, όμως εσείς μπορείτε αν επιθυμείτε, να παραμείνετε και να
εξερευνήσετε την αγορά του Covent Garden, σαν γνήσιοι Λονδρέζοι.
3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΩ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ
(προαιρετικά)
Σήμερα μπορείτε να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε.
Μην διστάσετε να πάρετε πληροφορίες από τον τοπικό σας φίλο! Είναι τόσα
τα αξιοθέατα που πρέπει να επιλέξετε..μουσείο Φυσικής ιστορίας, Εθνική
πινακοθήκη, London Eye κα. Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε σε μια
επίσκεψη στο πασίγνωστο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ,
το καλύτερο στο είδος του. Γνωρίστε και φωτογραφηθείτε με τις διασημότερες
φιγούρες του Hollywood αληθινές ή φανταστικές και με κάθε είδους
παγκόσμιους celebrities! Το μεσημέρι ετοιμάσαμε για εσάς μια 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, με τον
μοναδικό υπέργειο σιδηρόδρομο DLR. Στην εκδρομή περιλαμβάνεται και
ολοήμερο εισιτήριο για τα μέσα μεταφοράς στο Λονδίνο.

Ημ.

Αναχ.

4

14/2
& 6,12 /3

4

28/2

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

HOLIDAY INN LONDON
KENSINGTON HIGH ST. 4*

4η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΞΦΟΡΔΗ ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ
Σήμερα ακολουθήστε μας στην ολοήμερη εκδρομή, σε
μια γνωριμία με τις κοντινές στο Λονδίνο κομητείες. Aφού
διασχίσουμε την κομητεία του Μπακιγχαμσαιρ, πρωτος μας
σταθμός θα είναι η Οξφόρδη, πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη,
θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής εκπαίδευσης και σκέψης. Θα
επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Balliol (www.balliol.ox.ac.uk),
που απο το 1263 έχει τη φήμη των πιο πολιτικά ενεργών φοιτητών,
έως το πασίγνωστο από τις ταινίες του Harry Potter, Christchurch
College. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds,
το χαρακτηριστικότερο δείγμα της Αγγλικής επαρχίας, στην
περιοχή των Μidlands, θα φτάσουμε στο πανέμορφο και γραφικό
Στράτφορντ άπον Ειβον, χτισμένο στις όχθες του Avon, την πόλη
που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Οι γραφικες οχθες
του ποταμού, τα βικτωριανα σοκάκια, τα ξυλόγλυπτα σπίτια του 16ου
αιώνα και η εκκλησία της Αγίας Τριάδας όπου έχει ταφεί ο Σαιξπηρ,
θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς της επισκεψης μας. Αξίζει
ένας περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά
σπίτια ή μια επίσκεψη στο γενέθλιο σπίτι του Σαίξπηρ (www.shakespeare.org.uk) και το Βασιλικό θέατρο. Εμείς θα σας προτείνουμε
να γευματίσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο η παμπ της γραφικής
κωμόπολης.
5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ DATCHET - ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ - ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Η τελευταία μας ημέρα δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτη, γιατί ενώ
οι περισσότερες πτήσεις από Λονδίνο είναι νωρίς το πρωί, εμείς
επιλέξαμε την απογευματινή. Έχοντας λοιπόν χρόνο, παίρνουμε το
πρωινό στο ξενοδοχείο και πηγαίνουμε στο Βασιλικό Ουίνδσορ, για
να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα τελευταία 860 χρόνια, της
Βασιλικής οικογένειας (www.royalcollection.org.uk). Σε απόσταση
μιας ώρας από το Λονδίνο θα σας μεταφέρουμε στην αγαπημένη
από τις επίσημες βασιλικές κατοικίες, αυτή του κάστρου του Windsor. Αφού πρώτα γνωρίσουμε το μαγευτικό χωριό Datchet, εκεί
που στα 1215, υπογράφτηκε η περίφημη Magna Carta, θα χαθουμε
στους ατελειωτους διαδρόμους του μεγαλύτερου σε χρήση
κάστρου παλατιού στον κόσμο. Οι αίθουσες με τις πορσελάνες,
η αίθουσα των δείπνων του Waterloo, του ιπποτικού τάγματος
του Order of Garter, οι αίθουσες υποδοχής του Βασιλιά και της
Βασίλισσας και ο διάδρομος του Αγίου Γεωργίου, είναι μόνο μερικά
από τα σημεία που θα επισκεφθούμε. Για το τέλος μας περιμένει η
περίφημη σκεπαστη Βικτωριανή αγορά, μια από τις γραφικότερες
της Αγγλίας, στην καρδιά του πανέμορφου χωριού στις όχθες του
Τάμεση, που διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου και
19ου αιώνα, ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. Νωρίς
το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Στην 4ημερη εκδρομη δεν περιλαμβανεται
η 4η μερα του προγραμματος

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

390

245

579

EASY JET
ΘΕΣ - ΛΟΝΔΙΝΟ 14.45 - 16.15

465

325

679

RYANAIR
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΘΕΣ 16.30 - 21.40

Kεντρικό

5

14/2
& 5,11 /3

ΗΜΕΡΕΣ

445

275

695

Αερ. Εταιρία

1 προσωπικό αντικείμενο ανά άτομο
διαστάσεων (40 Χ 20 Χ 25cm) &
1 αποσκευή 15κ / 2άτομα

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. Σύνολο φόρων +165 ευρώ
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων -90 ευρώ ανά άτομο

Βερολίνο

Δρέσδη

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

5

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Βερολίνο. Στην άφιξή στο αεροδρόμιο,
μας περιμένει ο συνοδός μας, ο οποίος θα είναι μαζί μας συνεχώς και θα φροντίσει να πάρουμε
μια αξέχαστη εμπειρία από την όμορφη πόλη.Ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης Κατά τη
διάρκεια της πανοραμικής ξενάγησης θα περάσουμε από το Σαρλότενμπουργκ με το ομώνυμο
παλάτι,γνωστο και για τους περιφημους κηπους του, την πύλη του Βρανδεμβούργου, συμβολο
της πολης, την παλια εβραικη συναγωγή, το μνημειο του ολοκαυτωματος τον νεο υπερμοντερνο
σιδηροδρομικο σταθμο, καθως και το ιστορικο κτιριο του κεντρικου κοινοβουλιου, Μπουντεσταγκ.
Η «συνοικία των εμιγκρέδων» Kreuzberg, η East Side Gallery και το Checkpoint Charlie, μνημεία
της πρόσφατης ιστορίας της χώρας, καθως και η Φιλαρμονική και το Sony Center προσφέρουν
μια ξεχωριστή αισθητική νότα. Το ονομαστό νησί των μουσείων, αφιερωμενο στην ιστορια και
τις καλες τεχνες, η παλιά Εβραϊκή γειτονιά με τα περίτεχνα κτίριά της, ενα απο τα κεντρα της
νυχτερινης ζωης στην πολη, η μοντέρνα περιοχή της πλατείας Πότσνταμ είναι μερικά μόνο από
τα σημεία αναφοράς της ιστορικής πρωτεύουσας της Γερμανίας.Μεταφορα και τακτοποιηση
στο ξενοδοχειο.Ξεκουραση.. Ακολουθεί η γνωριμία με τον μεγάλο εμπορικό δρόμο Kurfuerstendamm με τα πολυκαταστήματα, τα θέατρα, τα εστιατόρια αλλά και τα αρχιτεκτονήματα του
19 αιωνα.

ΗΜΕΡΕΣ

3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε
για εκδρομή στο Πότσνταμ (30km) την επίσημη
πρωτεύουσα των Πρώσων βασιλιάδων της
Γερμανίας. Θα δούμε τα θρυλικά ανάκτορα Σαν
Σουσί του Κάιζερ Γουλιέλμου με τους θαυμάσιους
κλιμακωτούς κήπους, το ιστορικό ανάκτορο
Σεσιλιένχοφ, όπου υπογράφτηκε η Συνθήκη των
Τριών Δυνάμεων, και την Ολλανδική συνοικία.
Επιστροφή στο Βερολίνο.Ξεκουραση.Μετα θα
περιηγηθουμε στην Παλια εβραικη γειτονια,
μεσαιωνικο Βερολινο δηλ. περιοχη του αγ.
Νικολαου , πλατεια Ζενταρμ, με τις καταπληκτικες
εκκλησιες της και τον Ναο της μουσικης, τα Καρτιε
της Φριντριχστρασσε.
4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ
Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βορα
στην ανατολική Γερμανία στο ελεύθερο κρατίδιο
της Σαξονίας, όπως την αποκαλούν την Δρέσδη.
Θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού
Μπαρόκ και αναγέννησης, 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
μπλέ πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη
εκκλησία των γυναικών Frauenkirche και άλλα
αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή στo
Bερολίνο.

2η ημέρα: ΝΗΣΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκιναμε για το νησι των μουσειων,οπου θα
επισκεφθουμε το σημαντικοτερο μουσειο αφιερωμενο στην ομωνυμη πολη Περγαμο. Ξεκίνησε
τη λειτουργία του το 1930. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ανά έτος και αποτελείται από
τις συλλογές της Μέσης Ανατολής και το μουσείο Ισλαμικής τέχνης.Κατοπιν θα επισκεφθουμε
τον νεο χωρο, το <Πανόραμα Περγάμου>, οπου πλέον μία από τις πιο μεγάλες συλλογές
Ελληνικών Αρχαιοτήτων είναι στη διάθεση των επισκεπτών μ’ έναν ειδικό συναρπαστικό τρόπο:
η πλέον σύγχρονη Τεχνολογία στα χέρια και στα πόδια μας με υπερσύγχρονα μέσα 3D.Με
περισσοτερες απο 60 χριστουγεννιατικες αγορες το Βερολινο μοιαζει με χριστουγεννιατικο
δεντρο.Εμεις θα επισκεφθουμε τις αγορες στην Alexander platz και στη Gendarmenmarkt. Ο
χρόνος είναι στη διάθεσή σας. Με την καθοδήγηση του συνοδου, δείτε ατομικά τα μέρη που
σας ενδιαφέρουν. Τα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου 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. 5η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfustendam.Οι Τελευταία ημέρα.Χρονος ελευθερος και μεταβαση
Galleries Lafayette στην οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο του και το πολυτελές Quartier 206 αξίζουν επίσης
μια επίσκεψη.
Ημ.

Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

BEST WESTERN KANTSTRASSE 4*
Kεντρικό

5

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

329

219

489

375

245

575

RYANAIR
ΘΕΣ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ 10.55-12.25
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΘΕΣ.07.00-10.30

309

199

469

Δείτε την πολιτική αποσκευών στη
σελίδα 3

355

225

555

Αερ. Εταιρία

28/2
RIU PLAZA 4*plus
Kεντρικό

5

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

7/2
21/2
13/3

BEST WESTERN KANTSTRASSE 4*
Kεντρικό

RIU PLAZA 4*plus
Kεντρικό

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων +145 ευρώ
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων -90 ευρώ ανά άτομο

21

Χαϊδελβέργη

Κολμάρ

Στρασβούργο

5

Πτήση για Μπαντεν Μπαντεν & επιστροφή από
Μέμιγκεν, χωρίς περιττά χιλιόμετρα

ΗΜΕΡΕΣ

ΑΛΣΑΤΙΑ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ

27/2

Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να απολαύσετε τα μοναδικά τοπία της Αλσατίας, αλλά και τη μαγεία της Χαιδελβέργης
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ MΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, γνωριμία με το
συνοδό μας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο
ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις
και τη νοοτροπία των κατοίκων. Έλεγχος εισιτήριων και απευθείας
πτήση για το Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη και αναχωρούμε για
τη Γαλλία και το Στρασβούργο. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη
και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια.
Το βράδυ ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την
παραμυθένια πόλη. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα και
κυριότερη πόλη του νομού του κάτω Ρήνου, το Στρασβούργο,
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.
Επισκεπτόμενοι την πόλη αυτή 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. Ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι σας
προτείνουμε μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή στα φημισμένα
κρασοχώρια. Νότια της πόλης του Στρασβούργου, και σε μια
ακτίνα 150 χλμ. όπου υπάρχουν 67 φημισμένα κρασοχώρια τα
οποία βρίσκονται σε Γαλλικό έδαφος. Λόγω του ότι η περιοχή
αυτή περικλείεται από τη μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και από
την άλλη από το Ρήνο, δημιουργείται ένα μοναδικό μικροκλίμα
ιδανικό για τις αμπελοκαλλιέργειες. Θα επισκεφτούμε 2 από τα
πιο φημισμένα χωριά το Ρεκβίρ και το Εγκισχαιμ. Επισκεπτόμενοι
το Έγκισχαιμ θα δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα κτισμένο από
τους δούκες της Αλσατίας, ενώ στο Ρέκβιρ, που είναι γνωστό
ως το χωριό των αμπελουργών, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι
ασχολούνται με τη καλλιέργεια σταφυλιών, θα θαυμάσουμε
τον κεντρικό δρόμο του στρατηγού Ντε Γκολ, που διατηρεί το
μεσαιωνικό του χαρακτήρα, με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια να
έχουν την τιμητική τους. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο
μας.
Αναχ
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Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Στρασβούργο:
LAGRANCE CITY RESIDENCE 4*
Χαιδελβέργη :
LEONARDO WALLDORF 4*

3η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
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 Ευρώπη, χτισμένο το 1998.
4η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και νωρίς το πρωί αναχώρηση για τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν
Μπάντεν. Άφιξη στην πόλη που βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού,
στις όχθες του ποταμού Όου, κοντά στην πόλη Καρλσρουη. Οι θερμές πηγές στο
Μπάντεν 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. Τελειώνοντας, μετάβαση σε μια από τις ομορφότερες και
γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, τη Χαιδελβέργη. Μια πόλη η οποία υπήρξε
το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και διαθέτει το παλαιότερο πανεπιστήμιο
της χώρας ιδρυμένο το 1386. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης είναι το
Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του βουνού Konigstuhl, και η οδός των φιλοσόφων,
από την οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα της πόλης. Ο κεντρικός
δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. μήκος, εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό
ξενοδοχείο της πόλης ‘Zum Ritter’ το οποίο λειτουργεί από το 1592. Οι δυο
ωραιότερες εκκλησίες είναι αυτές του Αγίου Πνεύματος και του πανεπιστήμιου.
Δε θα παραλείψουμε να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται το
άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα - σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών της
νότιας Γερμανίας. Ελεύθερος χρόνος γαφητό και στη συνέχεια μεταφορά στο
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.
5η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο
του Μέμινγκεν και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες
εντυπώσεις.

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

389

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

245

Tιμή
Μονοκλ

525

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
ΘΕΣ-ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ 17.45 - 19.30
MEMINΓΚΕΝ - ΘΕΣ 16.00-19.10
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη σελίδα 3

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων +145 ευρώ
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ΜΑΛΤΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΕΦ
ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
Ένα πρόγραμμα με απευθείας πτήσεις για να γνωρίσετε το πανέμορφο νησί !
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.

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΒΑΛΕΤΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ και γνωριμία με τους συνοδούς
μας, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα,
γνωρίζουν τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων.
Έλεγχος και απευθείας πτήση για την καρδιά της Μεσογείου, τη Μάλτα,
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018, ένα νησί που αποτελεί μια
πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Άφιξη και ξεκινάμε για μία πρώτη γνωριμία
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. 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.

ΗΜΕΡΕΣ
28/2 &
20/3

2η ημέρα: ΒΑΛΕΤΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ,
ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ- ΡΑΜΠΑΤ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην περίφημη
πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη
Βαλέτα. 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 το παλάτι του
Μεγάλου Μάγιστρου και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη,
τον πιο εντυπωσιακό ναός της Μάλτας και εξαίρετο δείγμα
μαλτέζικου μπαρόκ. Ο ναός ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 και
του 1578 ως μοναστική εκκλησία των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη.
Στην επίσκεψη μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε δύο από τα
πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον «Αποκεφαλισμό του
Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο Ιερώνυμο». Στη συνέχεια
θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη στη
<σιωπηλή πόλη>, όπως αποκαλείται, την Μεδίνα, 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. Όταν 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 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. Διανυκτέρευση.
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ΒΑΛΕΤΑ - ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ - ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - ΡΑΜΠΑΤ - ΓΚΟΖΟ
COOKING CLASS - SENGLEA - VITORIOSSA - CONSICOUA
3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO) - MALTA LOCAL
COOKING CLASS
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, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
σας προτείνουμε να γνωρίσετε την μαλτέζικη κουλτούρα και στο φαγητό!
Γι’ αυτό λοιπόν για όσους επιθυμούν, κατευθυνόμαστε προς ένα κεντρικό
εστιατόριο, όπου εκεί θα μάθουμε να φτιάχνουμε βήμα – βήμα αυθεντικές
μαλτέζικες γεύσεις, υπό την καθοδήγηση πάντα ενός local chef! Φοράμε τις
ποδιές μας, πιάνουμε τα απαραίτητα εργαλείας μας και «ριχνόμαστε» στη
δουλειά! Φυσικά στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους
καρπούς του κόπου μας, με δοκιμάζοντας τις γεύσεις με τη συνοδεία ενός
ποτηριού κρασιού! Για το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την Πλατεία
Δημοκρατίας (Μisrah Ir-Repubblika), για απεριτίφ και pastizzi στο Caffe Cordina, γνωστό από τους τουριστικούς οδηγού.

Γκόζο

4η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua),
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα νωρίς το πρωί 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 Harbour) 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.
Αναχ

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

/ Sliema

219

125

305

DIPLOMAT 4* / Sliema

235

125

335

RYANAIR

335
Sea view 365

ΘΕΣ- ΜΑΛΤΑ 16.20 - 17.05
MAΛΤΑ - ΘΕΣ 13.10-15.55
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη σελίδα 3

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

WINDSOR 4*

28/2
&
20/3

Cospicoua

PRELUNA 4* / Sliema
THE GEORGE 4* plus/ St.Julians
INTERCONTINENTAL 5*

/ St.Julians

245
Sea view 259

125

309

125

435

375

155

585

Αερ. Εταιρία

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Εάν επιθυμείτε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκδρομών, οι παραπάνω τιμές μειώνονται 50ε ( παιδί 40ε )
Σύνολο φόρων +145 ευρώ

Άουσβιτς

Αλατορυχεία

ΚΡΑΚΟΒΙΑ CITY BREAK

4

ΗΜΕΡΕΣ

Από τις πιο γοητευτικές Ευρωπαϊκές πόλεις, η Κρακοβία έχει να μας δείξει μεσαιωνικές πλατείες, εβραϊκά και σοβιετικά μυστικά, μυθικά κάστρα
πλάι στον ποταμό Βιστούλα, μια παλιά πόλη κόσμημα, βασιλικούς δρόμους, μνημεία στο μεταίχμιο ανατολικής και δυτικής Ευρώπης και ιστορικές
γειτονιές που διηγούνται ιστορίες από την σοβιετική εποχή, από τις εβραϊκές διώξεις αλλά και από την σύγχρονη άνοδο της πόλης σε ένα μέρος
γεμάτο street art και ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές γωνιές.
Και οι επισκέψεις εκτός πόλης έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως αυτή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς όπου γράφτηκε ένα από τα πιο
τραγικά κεφάλαια της παγκόσμιας Ιστορίας αλλά και στα φημισμένα αλατωρυχεία Wielizka, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.
Με τις νέες απευθείας πτήσεις της Ryanair είναι ευκαιρία να γνωρίσετε αυτόν τον υπέροχο προορισμό και μάλιστα με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.
Δείτε παρακάτω στο πρόγραμμα που σας προτείνουμε τις καλύτερες επισκέψεις για ένα όμορφο 4ήμερο ταξίδι στην Κρακοβία..
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στη 1 το μεσημέρι, γνωριμία με τον συνοδό της
εκδρομής και αναχώρηση με απευθείας πτήση της Ryanair για την φημισμένη
Κρακοβία. Μόλις φτάσουμε θα κάνουμε μια βόλτα με το λεωφορείο για να πάρουμε
μια πρώτη γεύση από την πόλη και θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας το MERCURE OLD TOWN 4* στο κέντρο της πολης. Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού,
κάντε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη, περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της και
απολαύστε ποτό ή φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύζουν
την κεντρική πλατεία.
2η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - WIELICZKA
Θα πάρουμε ένα καλό πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την γνωριμία
με την αρχαία πρωτεύουσα της Πολωνίας. Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό
Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την
Καμπάνα, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν και τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με την,
αφιερωμένη στην Παναγία, εκκλησία Μαριάτσκι. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει
το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα διακινούνταν το
εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ
και μια έκθεση ζωγραφικής Πολωνών ζωγράφων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για
την κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα, για να επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία της, που
αποτελούν μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων και βασική επίσκεψη
χιλιάδων ταξιδιωτών. Στις υπόγειες στοές βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο
αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα υποστυλώματα των στοών, τα οποία
είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο
αλατωρυχείο μια γοητεία, η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο,
εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης.Επιστρέφουμε στην
υπέροχη πόλη, την οποία με την καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής μπορείτε να
εξερευνήσετε. Περπατήστε στην πιο trendy γειτονιά Kazimierz, στα νοτιοανατολικά
της Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση
για τα σκηνικά της ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία,
αν και συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος αποτελεί σήμερα ένα
από τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή ζωή, με υπέροχες γκαλερί, μουσεία, cafes
και εστιατόρια.
Αναχ.

13/2
20/2
&
12/3

3η ημέρα: ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑUSCHWITZ BIRKENAU
Tην συγκεκριμένη εκδρομή την προτείνουμε προαιρετικά
λόγω της ιδιαιτερότητάς της και δεν την συνιστούμε
σε παιδιά κάτω των 14 ετών. Θα ξεκινήσουμε από το
ξενοδοχείο για την κωμόπολη Όσβιετσιμ (γερμ. Auschwitz)
εκεί που βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα
συγκέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω
από 1,3εκ. άνθρωποι κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου
Πολέμου. Οι χώροι και οι περιγραφές σε μεταφέρουν σε
εκείνη την σκοτεινή περίοδο της ιστορίας ενώ παράλληλα σε
ενημερώνουν για καταστάσεις που δεν μπορεί να συλλάβει
ο ανθρώπινος νους. Από το 1979 ανήκει στα Μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Την τελευταία μας ημέρα, θα πάρουμε το πρωινό στο
ξενοδοχείο και θα έχουμε χρόνο για μια τελευταία βόλτα
στην πόλη. Το μεσημέρι θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο
για την πτήση επιστροφής.

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

165

95

225

ΜΕRCURE STARE MIASTO 4* / κεντρικό - παλιά πόλη

215

95

320

RADISSON BLU KRAKOW 5*

260

95

410

JORDAN GUEST ROOMS / κεντρικό - παλιά πόλη

215

125

275

ΜΕRCURE STARE MIASTO 4* / κεντρικό - παλιά πόλη

265

125

370

RADISSON BLU KRAKOW 5*

310

125

460

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

JORDAN GUEST ROOMS /

κεντρικό - παλιά πόλη

κεντρικό - 300μ από κεντρική πλατεία

27/2
&
26/3

Εξασφαλίσαμε για εσάς
- Απευθείας πτήσεις
- ιδανικά ωράρια πτήσεων
- Διαμονή στο κέντρο της πόλης
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
- Συνοδός – μόνιμος κάτοικος Κρακοβίας
- Δώρο εκδρομή στα περίφημα αλατωρυχεία Wieliczka
-Άουσβιτς – εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη
πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή, ακουστικά ξενάγησης

κεντρικό - 300μ από κεντρική πλατεία

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
ΘΕΣ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ 14.25 - 15.25
ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΘΕΣ 14.00 - 17.00
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη
σελίδα 3

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά (εκτός των Guesthouses)
Σύνολο φόρων +145 ευρώ
Προαιρετική εκδρομή στο Άουσβιτς 35 ευρώ

25

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4

ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ - ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και αναχώρηση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το
υπόλοιπο της ημέρας θα είναι στη διάθεση σας για μια πρώτη περιήγηση στην πλατεία Ταξίμ και την ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν. Πεζόδρομος
που φιλοξενεί το ερυθρόλευκο νοσταλγικό τραμ που συνδέει την πλατεία Ταξίμ με την συνοικία του Γαλατά. Κατά μήκος αλλά και στα γύρω στενά
του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών καταστημάτων, καφέ και εστιατορίων καθώς και αμέτρητα ιστορικά κτίρια.
2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ – ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε, κατοικία σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο
αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του παλατιού με την αυτοκρατορική πύλη, τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού και μια
υπαίθρια καφετέρια με εξαιρετική θέα στον Βόσπορο περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους. Στο εσωτερικό του θα θαυμάσετε τους τεράστιους
πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από κρύσταλλο μπακαρά. Στη συνέχεια και προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα στα στενά
του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“ γιαλί “) από μια διαφορετική οπτική γωνία. Η ημέρα μας
συνεχίζεται με επίσκεψη στον ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες, την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά τον
Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες στην Παναγία. Θα δούμε επίσης το αγιαστικό
κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε τους τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό που βρίσκεται
το αγίασμα. Θα καταλήξουμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου, ένα από τα
αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Καθοδόν θα δούμε και την Μεγάλη του Γένους Σχολή. Επιστρέφουμε στα ξενοδοχεία μας
και έχουμε τον υπόλοιπο χρόνο στη διάθεση μας για μια ακόμα βόλτα στον Πεζόδρομο του Πέρα. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφθείτε
την περιοχή Karakoy, σε μικρή απόσταση από τον Πύργο του Γαλατά για καφέ ή φαγητό. Μια υπέροχη τοποθεσία με όμορφη θέα στον Βόσπορο.
3η ημέρα: ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τον ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, η μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και στον
εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα δούμε επίσης το περίφημο Μπλε τζαμί
το ωραιότερο και μεγαλύτερο τζαμί στην Πόλη και το μόνο που έχει έξι μιναρέδες στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500 χρόνων και
φυσικά τον χώρο που βρισκόταν ο Βυζαντινός Ιππόδρομος. Σε απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την μεγαλύτερη
υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και σήμερα πέρα από τουριστικό αξιοθέατο
χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης,
την Σκεπαστή αγορά (Capali Carci), όπου θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης
δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε στη διάθεση σας θα προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά, η οποία απέχει περίπου
800 μέτρα και βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων
και αρωμάτων από την Ανατολή. Σε συνεννόηση πάντα με τον αρχηγό σας θα ενημερωθείτε και για την ώρα και το σημείο επιστροφής προς τα
ξενοδοχεία (όσοι φυσικά επιθυμείτε μπορείτε να παραμείνετε και μόνοι μέχρι το κλείσιμο των αγορών, περίπου στις 19.00). Επιστρέφουμε το
απόγευμα στα δωμάτια μας για ξεκούραση, και έχετε ελεύθερο για φαγητό, βόλτα ή ακόμα και χαμάμ!
4η ημέρα: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής και αφού απολαύσετε το πρωινό σας, θα έχετε χρόνο για να αξιοποιήσετε τις λίγες ώρες που έχετε στη διάθεσή σας
μέχρι να συναντήσετε τον αρχηγό σας για το αεροδρόμιο. Και λέμε λίγες αλλά όχι τελευταίες γιατί σίγουρα η Πόλη των Πόλεων θα σας έχει ήδη
μαγέψει και θα επιστρέψετε και πάλι σύντομα! Σας προτείνουμε μια επίσκεψη στον Πύργο του Γαλατά με την όμορφη θέα στον Βόσπορο και τα πολλά
καφέ της περιοχής. Για τους λάτρεις του ύψους θα προτείναμε μια βόλτα μέχρι την περιοχή Levent και το εμπορικό κέντρο Sapphire. Τον ψηλότερο
– προς το παρόν – πύργο της Τουρκίας, με ύψος 261 μέτρα. Το κτίριο διαθέτει 66 ορόφους - 55 πάνω από το έδαφος και γκαράζ -εντός εδάφους.
Στην ταράτσα του θα μπορέσετε να θαυμάσετε την ονειρεμένη θέα αλλά και να πιείτε τον καφέ σας έχοντας «στα πόδια σας» κυριολεκτικά όλη την
Πόλη! Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής και άφιξη το βράδυ με τις καλύτερες αναμνήσεις.

Αναχ.

13, 20, 28 /2
& 5, 12 & 19 /3

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

Αερ. Εταιρία

RIVA 4* / Πλατεία Ταξίμ

265

149

365

TURKISH AIRLINES

GRAND OZTANIC 4* plus / Πλατεία Ταξίμ

295

149

399

ΘΕΣ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 09.55 - 12.15
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ 20.15 - 20.40

BARCELO 5* / Πλατεία Ταξίμ

349

149

499

Δείτε την πολιτική αποσκευών στη
σελίδα 3

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά
Σύνολο φόρων +110 ευρώ

Δώρο ξενάγηση στο Δούναβη
με το “αμφίβιο” River Ride Bus

4&5

ΗΜΕΡΕΣ
29/2
& 24/3

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – DANUBE NIGHT CRUISE
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας, τη Βουδαπέστη. Άφιξη & σύντομη περιήγηση. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ ελάτε μαζί μας σε μια μαγευτική νυχτερινή κρουαζιέρα
στα φωταγωγημένα αξιοθέατα του Δούναβη.
2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα κάνουμε την ξενάγηση μας, στην πλατεία
των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας, θα δούμε τον Ζωολογικό κήπο, τα
λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκοτης πόλης, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Αντράσυ
με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου
Στεφάνου, την ακαδημία των 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 Αγίας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου,
γνωστός ως ναός με υπέροχη θέα στην Πέστη. Ακολουθεί ο λόφος Γκέλερτ με το
πολεμικό μουσείο πρώην φρούριο του Αυστριακού στρατού. Η περιήγησή μας θα
καταλήξει στην καρδιά της πόλης στην κεντρική οδό Βάτσι Ούτσα για να πάρουμε
μια καλή γεύση από την φημισμένη πρωτεύουσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ ελάτε μαζί μας σε ιδιαίτερη βραδία στα περίφημα ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ
BORCATACOMBA.

Έστεργκομ

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - RIVER RIDE BUS - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα κάνουμε μια ιδιαίτερη
γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα επιβιβαστούμε στο RIVER RIDE BUS το “αμφίβιο” λεωφορείο με το οποίο θα μπούμε
μέσα στον Δούναβη και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια του
ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ (ΣΗΜΕΙΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ FOUR SEASONS). Κατόπιν
επίσκεψη στο το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο και
βόλτα συνοδεία της ξεναγού μας στους πεζόδρομους της
Πέστης.
4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για προαιρετική
επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας.
Στην εκδρομή μας σε μια ωραία διαδρομή κατά μήκος του
Δούναβη θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπο
πολλών φημισμένων καλλιτεχνών, το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του
Καρλομάγνου και θα σταματήσουμε στην πρώτη πρωτεύουσα
τον Ούγγρων - το Έστεργκομ, όπου θα δούμε τον τεράστιο
καθεδρικό ναό, θρησκευτικό θησαυρότων Ούγγρων και την
πινακοθήκη. Επιστρέφουμε στην Βουδαπέστη.
5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για
την πτήση επιστροφής.
Στο 4ήμερο πρόγραμμα η 3 και 4 ημέρα είναι κοινές

Ημ

Αναχ.

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ.

Πτήσεις

RYANAIR
4

295

29/2
MERCURE KORONA 4*
Ανακαινισμένο κεντρικό

5

24/3

249

375

ΘΕΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 15.55 - 16.35
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ 11.50 - 14.30
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη σελίδα 3

Πρωινό

RYANAIR
325

269

415

ΘΕΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 14.55-1535
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ 12.50-15.30
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη σελίδα 3

+145 ευρώ Σύνολο φόρων
Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών - ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 30 ευρώ ανά άτομο
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4

ΗΜΕΡΕΣ

Vienna State Opera

13/2, 27/2 &
8/3, 22/3

ΒΙΕΝΝΗ
1η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα,
τη Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Κάντε
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής,
περιδιαβαίνοντας το ιστορικό κέντρο της πόλης, τα κτίρια της όπερας
και την περίφημη πλατεία του Αγίου Στεφάνου.
2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Με τον τοπικό ξεναγό μας θα επισκεφθούμε
το Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το Μπελβεντέρε,
ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και 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. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την
ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Άγιος Στέφανος

Μπελβεντέρε

3η ημέρ: ΒΙΕΝΝΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΚ,
ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ, ΚΡΕΜΣ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Μελκ, περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα
Βενεδικτίνων Μοναχών, πνευματικό λίκνο της Αυστρίας κατά τη διάρκεια
της χιλιόχρονης ιστορίας του. Ξενάγηση στους χώρους του Αββαείου με
κυριότερα αξιοθέατα: τη βιβλιοθήκη με τα δεκάδες χιλιάδες σπανιότατα
βιβλία και χειρόγραφα, μία από τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες
της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και την υπέροχη θέα στο Δούναβη από
έναν εξώστη. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ροή του ποταμού, θα
διασχίσουμε την κοιλάδα Βαχάου, γνωστή για τα υπέροχα τοπία και
τους απέραντους αμπελώνες της. Περνώντας από γραφικά κρασοχώρια
και καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς διανθισμένους
με θρύλους και παραδόσεις, καταλήγουμε στην πόλη Κρέμς, στην
παλιότερη μεσαιωνική πόλη της Κάτω Αυστρίας. Περίπατος στα σοκάκια
του ιστορικού κέντρου της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη. Το βράδυ
προαιρετική παρακολούθηση κονσέρτου.
4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο Κέντρο της Βιέννης για περίπατο ή
επίσκεψη σε Μουσεία (Φυσικής Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο
Μουσείων, Μουσείο Θησαυρού κ.ά.). Έπειτα μετάβαση στο αεροδρόμιο
και πτήση επιστροφής.

Αναχ.

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

BW PLUS AMEDIA 4*
13/2
&
27/2

Ημικεντρικό

LINDNER AM BELVEDERE 4*
Kεντρικό

ARCOTEL WIMBERGER 4*
8/3
&
22/3

Kεντρικό

AUSTRIA TREND RATHAUSPARK 4*
Kεντρικό

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
Παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ.

235

145

299

295

175

439

245

155

335

310

185

455

Πτήσεις

RYANAIR
ΘΕΣ - ΒIENNH 18.00 - 18.35
WIZZAIR
BIENNH - ΘΕΣ 18.30 - 21.20
1 προσωπικό αντικείμενο ανά άτομο διαστάσεων
(40 Χ 20 Χ 25cm) & 1 αποσκευή 20Kg / 2 άτομα

WIZZAIR
ΘΕΣ - ΒIENNH 22.00 - 22.45
BIENNH - ΘΕΣ 18.30 - 21.20
1 προσωπικό αντικείμενο ανά άτομο διαστάσεων
(40 Χ 30 Χ 20cm) & 1 αποσκευή 20Kg / 2 άτομα

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά
Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών - ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 70 ευρώ ανά άτομο
+ 145 ευρώ Σύνολο φόρων

Βελιγράδι

Άγιος Σάββας

4

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
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.
Αναχ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

QUEENS ASTORIA 4*
Κεντρικό

28/2

MERCURE EXCELSIOR 4* plus
Κεντρικό

METROPOL PALACE 5*
Κεντρικό

ΗΜΕΡΕΣ
28/2

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.

Νόβισαντ

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

269

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών
1-6 ετών

129

7-12 ετών 199

Tιμή
Μονοκλ

349

295

179

385

355

215

485

Αερ. Εταιρία

AIR SERBIA
ΘΕΣ-ΒEΛΙΓΡΑΔΙ 16.10-16.15
BEΛΙΓΡΑΔΙ-ΘΕΣ 13.15-15.25
Δείτε την πολιτική αποσκευών στη σελίδα 3

+Σύνολο φορών 105 ευρώ
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται ημιδιατροφή
Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε πακέτο διακοπών η τιμή μειώνεται κατά 30 ευρω.
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Παλάτι της Βουλής

ρο
Δώ περιήγηση
στο Παλάτι
της Άνοιξης,
το Παλάτι
που διέμενε
η οικογένεια
Τσαουσέσκου

4&5

Πύργος Δράκουλα

27/2
& 28/2

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ...“Το μικρό Παρίσι”
Αποκαλείται το “μικρό Παρίσι των Βαλκανίων” ή το Μικρό Παρίσι. Η πόλη
διακρίνεται για την πλούσια ιστορία της, τα ιδιαίτερα κομψά κτίρια και τα
πολύ ενδιαφέροντα μουσεία. Το ιστορικό κέντρο είναι μεγαλοπρεπέστατο και
δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα από τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της
κεντρικής Ευρώπης. Θα σας εντυπωσιάσει η μεγαλομανία του Τσαουσέσκου
«σκαλισμένη» στα μάρμαρα του δεύτερου μεγαλύτερου κτιρίου του πλανήτη,
η παλιά πόλη με τα φασαριόζικα mainstream cafe να παίζουν μουσική στη
διαπασών, τα κομψά βουλεβάρτα, αλλά και η εκδρομή στα Καρπάθια. Σήμερα,
είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες πόλεις, με σταθερή εξέλιξη και ιδιαίτερα
μεγάλο πλούτο αξιοθέατων.
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος και απευθείας 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, 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.

ΗΜΕΡΕΣ

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ
(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.

Ημ

Αναχ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

MINERVA 4*

Ημιδιατροφή

315

199

409

Πρωινό

309

199

399

Ημιδιατροφή

369

199

449

Πρωινό

359

199

459

Ημιδιατροφή

419

209

525

Ημιδιατροφή

369

229

459

Πρωινό

359

229

449

Ημιδιατροφή

429

229

515

Πρωινό

395

229

549

Ημιδιατροφή

489

229

639

Αερ. Εταιρία

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
4

28/2
ATHENEE PALACE HILTON 5*
Δώρο είσοδος στο Health Club

MINERVA 4*

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
5

27/2
ATHENEE PALACE HILTON 5*
Δώρο είσοδος στο Health Club

+Σύνολο φορών 89 ευρώ
Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε πακέτο διακοπών η τιμή μειώνεται κατά 50 ευρω.

ΤΑROM AIRLINES
ΘΕΣ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
15.05 - 16.40
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΘΕΣ
16.35 - 18.20
Δείτε την πολιτική αποσκευών
στη σελίδα 3

Ντουμπρόβνικ

Μόσταρ

Κοτόρ

5

ΗΜΕΡΕΣ

ΔΑΛΜΑΤΙΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

27/2 &
21/3

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ - ΝΗΣΙ LOKRUM
1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΙΡΑΝΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας οδού περνάμε από Βέροια,
Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς Κρυσταλλοπηγή. Πρώτος μας σταθμός η πρωτεύουσα
της Αλβανίας τα Τίρανα. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τον μοναδικό ορθόδοξο
ναό της Αναστάσεως έναν από τους μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς στα Βαλκάνια, το κτίριο
του Κοινοβουλίου, το αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία με το έφιππο
άγαλμα του Γεώργιου Καστριώτη εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του
πανεπιστημίου. Συνεχίζουμε και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις θα φτάσουμε αργά το απόγευμα
στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - 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, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα βόλτα στην
γραφική πόλη για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τον τοπικό τρόπο ζωής των κατοίκων.
3n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - LOKRUM ISLAND - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ που
έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής». Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη του
Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε
στα σημεία που γυρίστηκαν σκηνές από το Game of Thrones. 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.
Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο κοντινό νησάκι Lokrum. Οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται το
“νησί χωρίς αυτοκίνητα” γιατί αποτελεί μια γαλήνια απόδραση από την πόλη. Ένα όμορφο περιβάλλον
με βοτανικούς κήπους, εξωτικά δέντρα, λουλούδια, λαγούς, παγώνια και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι
Βενεδικτίνων. Στην επιστροφή θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών της παλιάς πόλης, μέσα
από το πλοίο. Στο κέντρο και στην παλιά πόλη υπάρχει μια εύθυμη ατμόσφαιρα. Απολάυστε ένα καλό
εστιατόριο η έναν καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη στο ενυδρείο που
βρίσκεται μέσα στα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Αφήνουμε αυτή την
ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη γιατί αξίζει να την αφιερώσετε ολόκληρη στις δραστηριότητες και τη
γνωριμία με τη φημισμένη πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη
πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε.
Αναχ.

5n ημέρα: ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Παίρνουμε
ένα
καλό
πρωινό
στο
ξενοδοχείο και ξεκινάμε για τον δρόμο της
επιστροφής. Θα περάσουμε από τις όχθες
της λίμνης Οχρίδας με τα πεντακάθαρα
νερά και την πλούσια πανίδα και μέσω
Πόγραδετς θα φτάσουμε στα σύνορα της
Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε το
βράδυ στην πόλη μας.

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

199

95

295

235

95

350

LERO 4* plus / Ντουμπρόβνικ

265

95

420

VALAMAR LACROMA 4* plus / Ντουμπρόβνικ

275

95

430

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

LEOTAR 4*
27/2
&
21/3

4n ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ημερήσια
εκδρομή σε 2 υπέροχες τοποθεσίες. Πρώτη
μας στάση το μεσαιωνικό Μόσταρ που μας
θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη
έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Έμβλημά της πόλης 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, επιτρέπει στον επισκέπτη
να αντιληφθεί τις διαφορές που χώριζαν
αυτά τα κράτη, όταν ήταν κομμάτια της
ενιαίας
Γιουγκοσλαβίας.
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. Επόμενη στάση το
περίφημο Blagaj όπου θα θαυμάσουμε
ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές του ποταμού
Buna. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο.

Διατροφή

/ Τρέμπινιε

VALAMAR 3* plus

/ Ντουμπρόβνικ

Ημιδιατροφή

H διαμονή στο Μαυροβούνιο γίνεται στην Μπούτβα στο ξενοδοχείo TARA 4* plus με ημιδιατροφή

31
Βουδαπέστη

ο

ρ
Δώ

Βουδαπέστη

εκδρομή
στη Βιέννη
& στα
Παραδουνάβια
χωριά

Βιέννη

5

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ

27/2 &
21/3

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.

Αναχ.

27/2

21/3

ΗΜΕΡΕΣ

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.)
Νωρίς το πρωί παίρνουμε πρόγευμα σε
πακέτο και αναχωρούμε για την επιστροφή
μας. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό,
φθάνουμε στην πόλη μας.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

PEST INN 3*

Πρωινό

199

99

289

Πρωινό

235

139

315

Hμιδιατροφή

275

195

375

MERCURE KORONA 4*

Πρωινό

265

205

435

PEST INN 3*

Πρωινό

215

110

299

Πρωινό

249

149

335

Hμιδιατροφή

295

215

395

Πρωινό

285

225

450

DANUBIUS HUGARIA CITY 4*

DANUBIUS HUGARIA CITY 4*

MERCURE KORONA 4*

Μπρασώφ

Πύργος Δράκουλα

Specialist

Σιμπίου

Βουκουρέστι

5

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ

ΗΜΕΡΕΣ

27/2, 21/3, 25/3

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΙΜΠΙΟΥ - ΣΙΓΚΙΣΟΥΑΡΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΜΠΡΑΣΩΦ - ΣΙΝΑΪΑ
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 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 - ΣΙΓΚΙΣΟΥΑΡΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ (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 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. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

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

Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς
Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

27/2
21/3
&
25/3

MINERVA 4*
RAMADA BRASOV 4*
RAMADA SIBIOU 4*

Ημιδιατροφή

259

139

369

33

ο

ρ
Δώ

Πύργος Δράκουλα

Περιήγηση
στο Παλάτι
της Βουλής
& στο Παλάτι
της Άνοιξης,
όπου διέμενε
η οικογένεια
Τσαουσέσκου

Παλάτι του Λαού

Specialist

4&5

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΚΑΡΠΑΘΙΑ
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,
που από την 1η Ιανουαρίου έχει αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαικής Ένωσης.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη.
2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
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 Βουκουρέστι από την 1η Ιανουαρίου του 2019 έχει αναλάβει την
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα όλες οι συνεδριάσεις να διεξάγονται
στο Παλάτι της Βουλής. Σε περίπτωση που στο παλάτι, λόγω των συνεδριάσεων αυτών,
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσκεψη, αυτή θα αντικατασταθεί με το μουσείο
Φυσικής Ιστορίας). 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 ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για
το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον 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 Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη
και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική
Ευρώπη.Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ επιστροφή στο Βουκουρέστι,
πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες (σε περίπτωση καθυστερημένης μας άφιξης στο
ξενοδοχείο το δείπνο, για όσους έχουν ημιδιατροφή, θα προσφερθεί σε πακέτο). Διαν/
ση.

ΗΜΕΡΕΣ

27/2, 28/2
21/3, 24/3, 25/3

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (420 χλμ)
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες
αγορές μας και αναχώρηση για τη μεγαλύτερη πόλη
της Βουλγαρίας, τη Σόφια. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν
Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η
πρωτεύουσα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ βόλτα στο κέντρο της πόλης που 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.
5η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
(330 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την περιήγηση πόλης, όπου
θα δούμε τη 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 Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής,
με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε
χρόνο ελεύθερο και στη συνέχεια αναχώρηση για τη
Θεσσαλονίκη. Περνώντας τα σύνορα φθάνουμε στην
πόλη μας.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται
η διανυκτέρευση στη Σόφια.
Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς.

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
Ημ.

4 ημέρες
2 διαν/σεις
(Αναχ. 22:00)

Αναχ.

28/2
24/3

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

IBIS 3*

Πρωινό

175

1ο: 109

229

MINERVA 4*

Ημιδιατροφή

195

Πρωινό

185

1ο: 109

- 2ο: 149

259

Ημιδιατροφή

239

1ο: 109

- 2ο: 149

329

Πρωινό

219

1ο: 109

- 2ο: 149

339

1ο: 109

- 2ο: 149

399

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
ATHENEE PALACE HILTON 5*

4 ημέρες
3 διαν/σεις

5 ημέρες
4 διαν/σεις

28/2
& 25/3

27/2
21/3
&
25/3

1ο: 109

255

Ημιδιατροφή

279

IBIS 3*

Πρωινό

185

1ο: 119

239

MINERVA 4*

Ημιδιατροφή

205

1ο: 119

265

Πρωινό

195

1ο: 119

- 2ο: 159

Ημιδιατροφή

249

1ο: 119

- 2ο: 159

339

ATHENEE PALACE HILTON 5*

Πρωινό

229

1ο: 119

- 2ο: 159

349

Δώρο είσοδος στο Health Club

Ημιδιατροφή

289

1ο: 119

- 2ο: 159

409

IBIS 3*

Πρωινό

215

MINERVA 4*

Ημιδιατροφή

239

Πρωινό

229

1ο: 129

- 2ο: 169

325

Ημιδιατροφή

289

1ο: 129

- 2ο: 169

375

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus

269

1ο: 119

299

1ο: 119

329

ATHENEE PALACE HILTON 5*

Πρωινό

265

1ο: 129

- 2ο: 169

369

Δώρο είσοδος στο Health Club

Ημιδιατροφή

329

1ο: 129

- 2ο: 169

479

Στην 5ήμερη εκδρομή η διαμονή στη Σόφια γίνεται στο ξενοδοχείο Novotel 4* με την αντίστοιχη διατροφή
Όλα τα ξενοδοχεία είναι κεντρικά, εκτός από το Ibis το οποίο είναι ημικεντρικό

4&5

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΝΟΒΙΣΑΝΤ

ΗΜΕΡΕΣ

27/2, 28/2
& 21/3, 22/3

Το Βελιγράδι είναι μια πανέμορφη γραφική πόλη με μεγάλη ιστορία. Απολαύστε βόλτες στις όχθες του Δούναβη και στον πεζόδρομο της Knez
Mihailova. Ένας προορισμός έξω από τα συνηθισμένα και με πολύ χαμηλό κόστος κατάλληλος για όλες τις εποχές του χρόνου.
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα Ευζώνων. Περνώντας
περιφερειακά από τα Σκόπια, φθάνουμε στα σύνορα Σερβίας. Διέλευση των συνόρων
και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, την
πόλη όπου δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΟΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα
ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμενγτάν, χτισμένο στη συμβολή των ποταμών
Δούναμη και Σάββα, τον πύργο Nebosia, που ήταν η φυλακή και τόπος θανάτου
του Ρήγα Φεραίου και θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ και το
Πατριαρχικό Μέγαρο, καθώς και το περίφημο αρχοντικό της πριγκήπισσας Ljubica.
Στη συνέχεια θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό θέατρο, το Κοινοβούλιο
της Σερβίας, καθώς και το Δημαρχείο και το Προεδρικό Μέγαρο, πρώην παλατιών
των οικογενειών Ομπρένοβιτς και Καρατζόρτεβιτς αντίστοιχα. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τον Άγιο Σάββα, το μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανιών και
μετά την περιοχή Ντεντινιε (την Κηφισιά του Βελιγραδίου), όπου και θα δούμε το
Μνημονειακό Κέντρο του Τιτο, αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη. Το απόγευμα χρόνος
ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το μεγάλο πεζόδρομο
της οδόυ Knez Mihailova, με καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές.
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακό σέρβικο εστιατόριο με τοπική
κουζίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: STREMSI KARLOVSI - ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - ΒΥ ΝIGHT
ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή μας. Αρχικά 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. Συνεχίζουμε για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα
και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αποκαλείται σερβική Αθήνα, καθώς στο 19ο
και αρχές του 20ου αιώνα ήταν η πρωτεύουσα της κουλτούρας και πολιτισμού, όταν
όλοι οι σημαντικοί ποιητές, συγγραφείς, δημοσιογράφοι έμεναν εδώ. Στην πόλη αυτή
υδρεύτηκε και το πρώτο εθνικό θέατρο των Σέρβων. 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. 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.

Ημ.

4 ημέρες
2 διαν/σεις
(Αναχ. 22:00)

Αναχ.

28/2
& 22/3

3 διαν/σεις

28/2
& 22/3

4 διαν/σεις

27/2
& 21/3

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα

Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται και με
βραδινή αναχώρηση.

Συνοπτικό πρόγραμμα:
1η ημερα: αναχώρηση στις 22.00 για Βελιγράδι,
2η ημέρα: αφιξη, ξεναγηση πόλης, μεταφορα στα
δωμάτια, 3η ημέρα: ημερήσια Νοβισαντ (όπως
αναγραφεται η 3η ημερα παραπανω), 4η ημέρα:
Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη
Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
έως 12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

BELGRADE CITY 3* / Κεντρικό

Hμιδιατροφή

125

75

159

Hμιδιατροφή

135

75

185

Hμιδιατροφή

145

80

195

Hμιδιατροφή

175

85

269

THEATER 4* / Ημικεντρικό

Hμιδιατροφή

155

89

229

BELGRADE CITY 3* / Κεντρικό

Hμιδιατροφή

165

95

245

Hμιδιατροφή

170

95

259

Hμιδιατροφή

195

105

289

Πρωινό

225

105

345

QUEENS ASTORIA 4* /

Κεντρικό

MERCURE EXCELSIOR 4* plus / Κεντρικό

QUEENS ASTORIA 4* /

Κεντρικό

Κεντρικό

MERCURE EXCELSIOR 4*plus /
METROPOL PALACE 5* /

5 ημέρες

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (650 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επιστροφή. Καθοδόν θα
περάσουμε από την ιστορική πόλη Νις, γενέτειρα του Μ.
Κωνσταντίνου. 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.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

METROPOL PALACE 5* /

4 ημέρες

4η ημέρα: ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΕΝΛΑΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
AVALA
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη να περιπλανηθείτε εξ ιδίων
στην πόλη. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν 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.

Κεντρικό

Κεντρικό

Hμιδιατροφή

245

125

375

THEATER 4* / Ημικεντρικό

Hμιδιατροφή

199

109

299

BELGRADE CITY 3* / Κεντρικό

Hμιδιατροφή

215

109

319

Hμιδιατροφή

225

109

329

Hμιδιατροφή

249

115

365

Πρωινό

295

115

419

Hμιδιατροφή

319

145

479

QUEENS ASTORIA 4* /

Κεντρικό

MERCURE EXCELSIOR 4*plus /
METROPOL PALACE 5* /

Κεντρικό

Κεντρικό

35

3&4

ΗΜΕΡΕΣ

28,29/2
& 12,13,22,23/3

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ
1η ημέρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (ΜΠΙΤΟΛΑ) - ΟΧΡΙΔΑ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και 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 και δείπνο.
2η ημέρα: ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με πρώτη 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.
Θα μεταβούμε έπειτα 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 λαϊκής 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. Θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το βράδυ θα έχουμε και πάλι το δείπνο μας.
4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ & ΣΤΡΟΥΓΚΑ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την πόλη της Οχρίδας όπου σας προτείνουμε μια
μίνι Κρουαζιέρα στην πανέμορφη Λίμνη. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Στην συνέχεια
θα μεταφερθούμε για βόλτα στην πόλη της Στρούγκας στον πεζόδρομο κατά μήκος του
ποταμού. Από εκεί θα πάρουμε και τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.

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

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.
Ημ

Αναχ.

3

29/2
13/3
&
23/3

Τιμή σε δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
έως 12 ετών

Τιμή
Moνοκλ.

ΑQUALINA 4*

125

75

185

MILLENIUM 4*

135

75

195

139

75

199

155

75

230

165

85

250

179

85

285

METROPOL 4*

185

85

290

GORICA 5*

210

85

350

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

METROPOL 4*
GORICA 5*
ΑQUALINA 4*

4

28/2
12/3
&
22/3

MILLENIUM 4*

Διατροφή

Πλήρης
διατροφή
Πρωινό &
γεύμα &
δείπνο

Αιγυπτιακή αγορά
Ντολμά Μπαχτσέ

Ταξιδέψτε μαζί μας στην Κωνσταντινούπολη γιατί..

4

ΗΜΕΡΕΣ / 2 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

- Το πρόγραμμά είναι ανανεωμένο, με άρτια κατανομή χρόνου, χωρίς περιττά χιλιόμετρα
- Χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα προσεγμένα πολυτελή λεωφορεία
- Ο συνοδός της εκδρομής είναι έμπειρος & γνώστης της τεράστιας & ιστορικής Πόλης
- Διαμονή μόνο στην κεντρική πλατεία Ταξίμ
- Προσφέρουμε επιλογές ξενοδοχείων 4* & 5*
- Διοργανώνουμε εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη από το 1988

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχωρούμε στις 22:00 από τα γραφεία μας με προορισμό την
Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την
Καβάλα συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων
όπου μετά τον απαραίτητο έλεγχο θα έχουμε ελεύθερο χρόνο
για επίσκεψη στα αφορολόγητα είδη. (Θα ενημερωθείτε από
τον αρχηγό μας για το καθεστώς που ισχύει). Συνεχίζουμε την
διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη. Άφιξη νωρίς το πρωί
στην Κωνσταντινούπολη .
2η ημέρα: ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ – ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΪΟΙ
Το πρόγραμμά μας ξεκινάει με επίσκεψη στο αγιαστικό
κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου
θα δούμε τους τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον
υπόγειο ναό που βρίσκεται το αγίασμα. Πήρε την ονομασία
του από το τουρκικό όνομα Balik (= ψάρι) και περιλαμβάνει
το Μοναστήρι, την Εκκλησία και το Αγίασμα. Συνεχίζουμε
την περιήγησή μας σε έναν ναό υψίστης σημασίας ανά τους
αιώνες, την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν
για πρώτη φορά τον Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας
την λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες
στην Παναγία. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στην Σκεπαστή
αγορά (Capali Carci), η οποία πέρα από την χρηστική της αξία,
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης,
και στην οποία θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με
τους Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης
δυνατής τιμής. Είναι μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες
στεγασμένες αγορές του κόσμου με δαιδαλώδεις διαδρόμους
και πολλές φυλασσόμενες εισόδους – εξόδους. Στον χρόνο
αυτό θα σας προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή
αγορά ή αγορά των μπαχαρικών, η οποία απέχει 800 περίπου
μέτρα και βρίσκεται απέναντι από την Γέφυρα του Γαλατά,
ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο,
ένας κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από την Ανατολή. Σε
συνεννόηση πάντα με τον αρχηγό σας θα ενημερωθείτε και
για την ώρα και το σημείο επιστροφής προς τα ξενοδοχεία
(όσοι φυσικά επιθυμείτε μπορείτε να παραμείνετε και μόνοι
μέχρι το κλείσιμο των αγορών, περίπου στις 19.00). Για όσους
έχουν αντοχές, σας προτείνουμε με την συνοδεία του αρχηγού
μας, μια υπέροχη βόλτα στο Ορτάκιοϊ, που σήμερα αποτελεί
κοσμοπολίτικο προάστιο της Πόλης . Η φανταστική θέα στον
Βόσπορο με την μεγάλη κρεμαστή γέφυρα, τα πολλά καφέ και
εστιατόρια, οι μικροπωλητές και κάποια από τα καλύτερα night
clubs συνθέτουν την μαγική εικόνα του νυχτερινού αυτού
τοπίου.
Αναχ.

13, 20, 28 /2
& 5, 12 & 19 /3
Αναχώρηση 22.00

Αναχώρηση 22.00

3η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε,
κατοικία σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο
αποτέλεσε και την τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του παλατιού
με την αυτοκρατορική πύλη, τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού και μια υπαίθρια
καφετέρια, με εξαιρετική θέα στο Βόσπορο και λογικές τιμές, περιβάλλεται από
καταπράσινους κήπους. Το παλάτι χωρίζεται σε τρία τμήματα και η είσοδος
γίνεται μέσω ενός υποχρεωτικού ελέγχου. Στο εσωτερικό του θα θαυμάσετε τους
τεράστιους πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από κρύσταλλο
μπακαρά. Στη συνέχεια και προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα στα στενά του
Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα
(«γιαλί») από μια διαφορετική οπτική γωνία. Έπειτα θα κατευθυνθούμε προς τον
Ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, την μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε
στον προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε
στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και του Αρτέμιου. Ο ναός είναι
χτισμένος σε ρυθμό βασιλικής με τρούλο και ο κυρίως χώρος του κτίσματος
έχει σχήμα κύβου, ενώ τέσσερις τεράστιοι πεσσοί (τετράγωνοι στύλοι), που
απέχουν μεταξύ τους 30 μέτρα, στηρίζουν τα τέσσερα μεγάλα τόξα πάνω στα
οποία εδράζεται ο επιβλητικός τρούλος, διαμέτρου 31 μέτρων, ο οποίος δίνει την
εντύπωση ότι αιωρείται στο κενό, εξαιτίας των παραθύρων που βρίσκονται γύρω
από τη βάση του. Θα δούμε επίσης το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραιότερο και
μεγαλύτερο τζαμί στην Κωνσταντινούπολη και το μόνο που έχει έξι μιναρέδες
στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο ηλικίας 3500 χρονών, και φυσικά τον
χώρο που βρισκόταν ο Βυζαντινός Ιππόδρομος. Σε απόσταση λίγων μέτρων θα
επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού
που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο και
σήμερα πέρα από τουριστικό αξιοθέατο χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της
εξαιρετικής ακουστικής της. Είναι από τα πιο αναπάντεχα και ρομαντικά μνημεία
της Κωνσταντινούπολης. Ο υποβλητικός φωτισμός, οι υπέροχοι κίονες, οι σταγόνες
που πέφτουν απαλά στο νερό, δημιουργούν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Το
απόγευμα θα επιστρέψουμε στα ξενοδοχεία μας για ξεκούραση. Για την σημερινή
βραδιά σας προτείνουμε μια όμορφη βόλτα στον πεζόδρομο της Ίστικλαλ με τα
αμέτρητα καταστήματα και τα πολλά καφέ και εστιατόρια για να δοκιμάσετε τις
γεύσεις της Ανατολής (και όχι μόνο!).
4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας και
βεβαιωθούμε ότι δεν αφήσαμε κάτι στα δωμάτια, αναχωρούμε για το Οικουμενικό
Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου
ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Αφού
τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθοδόν θα δούμε τη Μεγάλη του Γένους
Σχολή. Από εκεί θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Επόμενή μας στάση θα
είναι στην περιοχή της Ραιδεστού, πριν φτάσουμε στα σύνορα, όπου μετά τον
έλεγχο πλέον κατευθυνόμαστε μέσω της Εγνατίας Οδού στην πόλη μας. Άφιξη το
βράδυ με τις καλύτερες των αναμνήσεων
Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
έως 12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

FAROS 4* / Πλατεία Ταξίμ

125

75

165

GRAND OZTANIC 4* plus / Πλατεία Ταξίμ

145

75

185

175

85

260

135

75

189

RIVA 4* / Πλατεία Ταξίμ

149

75

210

KONAK 4* plus / Πλατεία Ταξίμ

165

95

240

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

BARCELO 5* / Πλατεία Ταξίμ
MARBLE 4* / Πλατεία Ταξίμ

22/3

ΧΡΩΜΑΤΑ & ΑΡΩΜΑΤΑ

Διατροφή

Πρωινό

37
Αγία Σοφία

Ιστικλάλ

Βόσπορος

4

ΗΜΕΡΕΣ / 3 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με προορισμό την
Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την Καβάλα,
συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων όπου μετά τον απαραίτητο
έλεγχο, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε την
διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη και στο ύψος της Ραιδεστού, σημερινό
Tekirdag, θα κάνουμε μια τελευταία στάση πριν τον τελικό προορισμό μας για
να γευθείτε τα φημισμένα παραδοσιακά σουτζουκάκια! Άφιξη το απόγευμα
στην Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία μας. Το υπόλοιπο
της ημέρας θα είναι στη διάθεση σας για μια πρώτη περιήγηση στην πλατεία
Ταξίμ και την ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν. Πεζόδρομος που φιλοξενεί το
ερυθρόλευκο νοσταλγικό τραμ που συνδέει την πλατεία Ταξίμ με την συνοικία
του Γαλατά. Κατά μήκος αλλά και στα γύρω στενά του πεζόδρομου θα βρείτε
πλήθος εμπορικών καταστημάτων και καφέ καθώς και πολλά ιστορικά κτίρια.
2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ – ΒΛΑΧΕΡΝΑ –
ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ – ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΙΟΪ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε, κατοικία
σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο
αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του παλατιού
με την αυτοκρατορική πύλη, τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού και μια υπαίθρια
καφετέρια με εξαιρετική θέα στο Βόσπορο περιβάλλεται από καταπράσινους
κήπους. Στο εσωτερικό του θα θαυμάσετε τους τεράστιους πολυελαίους και
την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από κρύσταλλο μπακαρά. Στη συνέχεια
και προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα στα στενά του Βοσπόρου όπου
εν πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“γιαλί“)
από μια διαφορετική οπτική γωνία. Από εκεί θα αναχωρήσουμε για έναν ναό
υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες, την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι
πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά τον Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας
την λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες στην Παναγία.
Συνεχίζουμε με το αγιαστικό κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο
Μπαλουκλί όπου θα δούμε τους τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και
τον υπόγειο ναό που βρίσκεται το αγίασμα. Επιστρέφουμε το απόγευμα στα
δωμάτια μας για ξεκούραση, και το βράδυ προτείνουμε μια υπέροχη βόλτα
στο Ορτάκιοϊ που αποτελεί κοσμοπολίτικο προάστιο της Πόλης. Η φανταστική
θέα στο Βόσπορο με την κρεμαστή γέφυρα, τα πολλά καφέ και εστιατόρια, οι
μικροπωλητές και κάποια από τα καλύτερα night clubs συνθέτουν την μαγική
αυτή νυχτερινή εικόνα.

3η ημέρα: ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ
- ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (SPICE BAZZAR)
Πρωινό και αναχωρούμε για τον ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, τη
μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στο προαύλιο αλλά και
στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό
δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα θαυμάσουμε επίσης
το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραιότερο και το μόνο μαζί με το Camlica (που βρίσκεται στην Ασιατική πλευρά) που έχει έξι μιναρέδες
στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500 χρόνων και
φυσικά τον χώρο που βρισκόταν ο Βυζαντινός Ιππόδρομος. Σε
απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα,
την μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για
την ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και σήμερα
πέρα από τουριστικό αξιοθέατο χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω
της εξαιρετικής ακουστικής της. Επόμενη στάση μας θα είναι μια
από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, η Σκεπαστή αγορά
(Capali Carci), όπου θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με
τους Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής
τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε στη διάθεση σας θα προτείναμε
να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά, η οποία απέχει περίπου
800 μέτρα και βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα του Γαλατά,
ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο, ένας
κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από την Ανατολή. Επιστρέφουμε
το απόγευμα στα ξενοδοχεία μας και έχετε χρόνο στη διάθεσή σας
για μια ακόμα βόλτα στον Πεζόδρομο του Πέρα (δεν τον χορταίνεις
ποτέ!). Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή
Karakoy, σε μικρή απόσταση από τον Πύργο του Γαλατά για καφέ
ή φαγητό. Μια υπέροχη τοποθεσία με όμορφη θέα στον Βόσπορο.
4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το
πρωινό μας αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο
Φανάρι, όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου
ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας
μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθοδόν θα δούμε
τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Από εκεί θα πάρουμε τον δρόμο
της επιστροφής. Επόμενή μας στάση θα είναι στην περιοχή της
Ραιδεστού, πριν φτάσουμε στα σύνορα, όπου μετά τον έλεγχο
πλέον κατευθυνόμαστε μέσω της Εγνατίας Οδού στην πόλη μας.
Άφιξη το βράδυ με τις καλύτερες των αναμνήσεων.
Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
έως 12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

FAROS 4* / Πλατεία Ταξίμ

145

85

210

13, 20, 28 /2
& 5, 12 & 19 /3

NOVA PLAZA 4* / Πλατεία Ταξίμ

155

85

220

Αναχώρηση 06.00

GRAND OZTANIC 4* plus / Πλατεία Ταξίμ

169

85

245

235

125

350

MARBLE 4* / Πλατεία Ταξίμ

165

85

240

RIVA 4* / Πλατεία Ταξίμ

179

85

270

KONAK 4* plus / Πλατεία Ταξίμ

199

125

295

Αναχ.

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

BARCELO 5* / Πλατεία Ταξίμ

22/3 & 26/3
Αναχώρηση 06.00

Διατροφή

Πρωινό

5

ΗΜΕΡΕΣ
Ταξιδέψτε μαζί μας στην Κωνσταντινούπολη γιατί..
- Το πρόγραμμά είναι ανανεωμένο, με άρτια κατανομή χρόνου, χωρίς περιττά χιλιόμετρα
- Χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα προσεγμένα πολυτελή λεωφορεία
- Ο συνοδός της εκδρομής είναι έμπειρος & γνώστης της τεράστιας & ιστορικής Πόλης
- Διαμονή μόνο στην κεντρική πλατεία Ταξίμ
- Προσφέρουμε επιλογές ξενοδοχείων 4* & 5*
- Διοργανώνουμε εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη από το 1988

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ - ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με προορισμό
την Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω
από την Καβάλα, συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό
των Κήπων όπου μετά τον απαραίτητο έλεγχο, θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε την
διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη και στο ύψος της
Ραιδεστού, σημερινό Tekirdag, θα κάνουμε μια τελευταία
στάση πριν τον τελικό προορισμό μας για να γευθείτε τα
φημισμένα παραδοσιακά σουτζουκάκια! Άφιξη το απόγευμα
στην Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία
μας. Το υπόλοιπο της ημέρας θα είναι στη διάθεση σας για
μια πρώτη περιήγηση στην πλατεία Ταξίμ και την ξακουστή
Μεγάλη Οδό του Πέραν. Πεζόδρομος που φιλοξενεί το
ερυθρόλευκο νοσταλγικό τραμ που συνδέει την πλατεία
Ταξίμ με την συνοικία του Γαλατά. Κατά μήκος αλλά και στα
γύρω στενά του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών
καταστημάτων και καφέ καθώς και πολλά ιστορικά κτίρια.
2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ
– ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ – ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΙΟΪ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του
Ντολμάμπαχτσε, κατοικία σουλτάνων και διοικητικό κέντρο
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο αποτέλεσε την
τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του
παλατιού με την αυτοκρατορική πύλη, τον περίτεχνο πύργο
του ρολογιού και μια υπαίθρια καφετέρια με εξαιρετική
θέα στο Βόσπορο περιβάλλεται από καταπράσινους
κήπους. Στο εσωτερικό του θα θαυμάσετε τους τεράστιους
πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από
κρύσταλλο μπακαρά. Στη συνέχεια και προαιρετικά θα
έχουμε την κρουαζιέρα στα στενά του Βοσπόρου όπου εν
πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα
(“γιαλί“) από μια διαφορετική οπτική γωνία. Από εκεί
θα αναχωρήσουμε για έναν ναό υψίστης σημασίας ανά
τους αιώνες, την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί
έψαλλαν για πρώτη φορά τον Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ.
αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους
και τους Πέρσες στην Παναγία. Συνεχίζουμε με το αγιαστικό
κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου
θα δούμε τους τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και
τον υπόγειο ναό που βρίσκεται το αγίασμα. Επιστρέφουμε
το απόγευμα στα δωμάτια μας για ξεκούραση, και το βράδυ
προτείνουμε μια υπέροχη βόλτα στο Ορτάκιοϊ που αποτελεί
κοσμοπολίτικο προάστιο της Πόλης. Η φανταστική θέα στο
Βόσπορο με την κρεμαστή γέφυρα, τα πολλά καφέ και
εστιατόρια, οι μικροπωλητές και κάποια από τα καλύτερα
night clubs συνθέτουν την μαγική αυτή νυχτερινή εικόνα.

Αναχ.

12, 19, 27 /2
& 4, 11, 18 /3
Αναχώρηση 06.00

3η ημέρα: ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ
ΑΓΟΡΑ (SPICE BAZZAR)
Πρωινό και αναχωρούμε για τον ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, τη μεγαλόπρεπη
Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στο προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού
και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα
θαυμάσουμε επίσης το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραιότερο και το μόνο μαζί με το
Camlica (που βρίσκεται στην Ασιατική πλευρά) που έχει έξι μιναρέδες στην Τουρκία,
τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500 χρόνων και φυσικά τον χώρο που βρισκόταν ο
Βυζαντινός Ιππόδρομος. Σε απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική
Κινστέρνα, την μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την
ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και σήμερα πέρα από τουριστικό
αξιοθέατο χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της.
Επόμενη στάση μας θα είναι μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, η
Σκεπαστή αγορά (Capali Carci), όπου θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με τους
Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα
έχετε στη διάθεση σας θα προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά, η
οποία απέχει περίπου 800 μέτρα και βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα του Γαλατά,
ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων και
αρωμάτων από την Ανατολή. Επιστρέφουμε το απόγευμα στα ξενοδοχεία μας και
έχετε χρόνο στη διάθεσή σας για μια ακόμα βόλτα στον Πεζόδρομο του Πέρα (δεν τον
χορταίνεις ποτέ!). Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή Karakoy, σε μικρή απόσταση από τον Πύργο του Γαλατά για καφέ ή φαγητό. Μια υπέροχη
τοποθεσία με όμορφη θέα στον Βόσπορο.
4η ημέρα: KADIKOY - MODA – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την Ασιατική πλευρά της Πόλης.
Διασχίζοντας την Κρεμαστή Γέφυρα και την Λεωφόρο Βαγδάτης φθάνουμε
αρχικά στο περίφημο Kadikoy. Μια γειτονιά που μέχρι πρόσφατα ήταν κυρίως μια
κατοικημένη περιοχή που μόλις καταγράφηκε στον πολιτιστικό χάρτη της Πόλης. Τα
τελευταία χρόνια έχει γίνει hot-spot για μπαρ, κέντρα τέχνης και πολιτισμού, καφέ και
χώρους μουσικής. Διαθέτει την πλούσια και μοναδική ατμόσφαιρα των αγορών, τις
γαστρονομικές επιλογές και τα τουρκικά λουτρά σε κοντινή απόσταση. Είναι σίγουρα
ένας τόπος να εισαχθείς στην πραγματική ζωή της σημερινής Κωνσταντινούπολης και
σίγουρα ανταγωνίζεται επάξια τον πεζόδρομο του Πέραν. Μετά τον ελεύθερο χρόνο
μας για περιήγηση, αναχωρούμε για την περιοχή Bostanci από όπου και θα πάρουμε
το πλοίο για την προαιρετική μας κρουαζιέρα στα ξακουστά Πριγκηπόννησα. Στα νησιά
δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και οι συγκοινωνίες εκτελούνται αποκλειστικά με άμαξες και
ποδήλατα. Σημαντικού ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η Μονή του Αγίου Γεωργίου του
Κουδουνά στο υψηλότερο σημείο της Πρίγκηπου και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στα ξενοδοχεία μας και θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη
διάθεσή σας για την τελευταία βραδιά στην υπέροχη αυτή Πόλη.
5η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας αναχωρούμε
για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του
Αγίου Γεωργίου ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας μας.
Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθοδόν θα δούμε τη Μεγάλη του Γένους
Σχολή. Από εκεί θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Επόμενή μας στάση θα είναι
στην περιοχή της Ραιδεστού, πριν φτάσουμε στα σύνορα, όπου μετά τον έλεγχο πλέον
κατευθυνόμαστε μέσω της Εγνατίας Οδού στην πόλη μας. Άφιξη το βράδυ με τις
καλύτερες των αναμνήσεων.
Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
έως 12 ετών

Τιμή
Moνοκλ.

FAROS 4* / Πλατεία Ταξίμ

175

95

250

GRAND OZTANIC 4* plus / Πλατεία Ταξίμ

199

95

275

285

145

470

199

95

295

215

95

330

245

145

380

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

BARCELO 5* / Πλατεία Ταξίμ
MARBLE 4* / Πλατεία Ταξίμ

21/3 & 25/3
Αναχώρηση 06.00

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

RIVA 4*

/ Πλατεία Ταξίμ

KONAK 4* plus / Πλατεία Ταξίμ

Διατροφή

Πρωινό

39

Αϊβαλί

Πέργαμος

Τσανάκαλε

4

28/2 &
12,22 /3

ΑΪΒΑΛΙ-ΣΜΥΡΝΗ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για
Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Αφού φτάσουμε στα σύνορα θα κάνουμε μια
στάση στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών DUTY FREE και μπαίνουμε
στην Τουρκία. Διέλευση από Κεσσάνη, Καλλίπολη, διάβαση του « Αιγός
Ποταμοί», της Αρχαίας Σηστού και άφιξη στη Μάδυτο (Εσέαμπατ) από
όπου θα πάρουμε το καράβι για Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Αποβίβαση
και ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την
Ομηρική Τροία. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη που χαλάστηκε 9 φορές.
Ζήστε το ΕΠΟΣ της Ιλιάδας «μεταφορικά» ανάμεσα σε Ήρωες όπως ο
Αχιλλέας, ο Έκτορας, ο Αίαντας, ο Πρίαμος, ο Αγαμέμνονας, ο Πάρης, ο
Οδυσσέας, ο Ρήσος, ο Μενέλαος κ.α. Αναχωρούμε στη συνέχεια για το
Αϊβαλί (Κυδωνίες), και φθάνοντας στο ξενοδοχείο τακτοποιούμαστε στα
δωμάτια. Ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

Το Αϊβαλί είναι πρωτίστως το Αϊβαλί των γιαγιάδων μας ακόμα και αν
οι δικές σου οι γιαγιάδες δεν είχαν έρθει από εδώ. Τα χρωματιστά
αρχοντικά δεν κατοικούνται όλα, γιατί ήταν περισσότεροι οι Έλληνες
που έφυγαν το ’22 από εδώ απ’ ό,τι οι Τούρκοι που ήρθαν από την
Ελλάδα. Περίσσεψαν.
Κάποια σήμερα πωλούνται, κάποια αναστηλώνονται, άλλα στέκονται
σιωπηλά με τη γοητεία του χρόνου να αφήνει πάνω τους τα σημάδια της.
Θα σε μελαγχολούσαν, αν ήταν ανθρωπίνως δυνατό να μελαγχολήσεις
μέσα σε έναν παστέλ πίνακα ζωγραφικής. Και αν οι μελαγχολικές σου
σκέψεις δεν διακόπτονταν ολοένα από κάποιον ηλικιωμένο κύριο που
δηλώνει Τούρκος αλλά μιλάει ελληνικά με κρητική προφορά και θέλει
να μάθει νέα από την πατρίδα –του και σου, και ποια είναι πατρίδα
ποιανού, είναι πολύ σχετικό θέμα εδώ που είσαι.

Τροία

2η ημέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των
Φωκαίων με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες και τις
ελληνικές συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη του τοπικού
ελληνισμού. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κατεξοχήν παραθαλάσσιος
οικισμός των διαφόρων νομών Σμύρνης, Αιδινίου και Μαγνησίας.
Συνεχίζουμε την διαδρομή για τη Σμύρνη, περιήγηση με το λεωφορείο
στην ιστορική συνοικία, το Παλιό Κορδελιό, τη νέα παραθαλάσσια
διαδρομή, τα αρχοντικά σπίτια των ελλήνων, τα προξενεία και τέλος
στην ιστορική προκυμαία που αναχώρησε για τον ελλαδικό χώρο ο
Ελληνισμός. Χρόνος ελεύθερος για αγορές, καφέ και φαγητό. Το
απόγευμα επιστρέφουμε στο Αϊβαλί, όπου θα έχουμε το δείπνο μας στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Αναχ

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

Σμύρνη

3η ημέρα: ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση στην περίφημη αρχαία
Πέργαμο, στο αρχαιολογικό μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο
του Ασκληπιού. Συνεχίζουμε με τα Μοσχονήσια στη νότια είσοδο του
Αδραμυττηνού κόλπου, έναντι της νήσου Λέσβου, όπου θα επισκεφθούμε
το ναό των Ταξιαρχών. Πρόκειται για τις αρχαίες «Εκατόνησους» ή
«Ασκανίους νήσοι». Χρόνος ελεύθερος για να δοκιμάσετε τις τοπικές
συνταγές και να περπατήσετε στους δρόμους της πρώην ελληνικής
συνοικίας. Επιστρέφοντας αργότερα στο ξενοδοχείο μας, οι πιο
ξεκούραστοι μπορούν να απολαύσουν έναν περίπατο στην γραφική
πόλη.
4η ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το τελευταίο μας πρόγευμα αναχωρούμε για το Τσανάκαλε.
Διάπλους Ελλησπόντου με το καράβι για την Ευρωπαϊκή ακτή και
φθάνουμε στην πανέμορφη Καλλίπολη, γενέτειρα της Εθνικής μας
τραγουδίστριας Σοφίας Βέμπο. Συνεχίζουμε τον δρόμο της επιστροφής,
περνάμε τα σύνορα και φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ με τις
καλύτερες των εντυπώσεων.

Διατροφή

MARE 3*
28/2
12/3
&
22/3

CINAR HOTEL 4*
GRAND TEMIZEL HOTEL 5*

ΗΜΕΡΕΣ

Ημιδιατροφή

Τιμή σε δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
έως 12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

119

65

165

129

75

175

145

95

199

Βάρνα

Μεσήμβρια

Μονή Αλατζά

4

28/2 &
12,22 /3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ
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 πλαγιές της Στράντζας,
θα φτάσουμε στην Μαύρη Θάλασσα, στον Πύργο (Βurgas). Τη δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας και 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), η οποία 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 και μετά την
ξεκούραση θα έχουμε το δείπνο μας.

ΗΜΕΡΕΣ

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 συναντήσουμε 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. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ. Έπειτα
αναχώρηση για τη Μεσήμβρια, την πόλη με τις 42 εκκλησίες. Η
παλιά πόλη είναι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. 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, φθάνουμε το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη όπου θα
έχουμε στάση για φαγητό και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Άφιξη
στην πόλη μας αργά το απόγευμα.

BURGAS HOTEL 4* plus
Ένα πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο του
Μπουργκάς , λίγα λεπτά από το λιμάνι και τον κεντρικό
σιδηροδρομικό σταθμό. Το κτίριο είναι ένα κόσμημα
αρχιτεκτονικής, και χάρη στη θέση του, σε μια ήσυχη
περιοχή με πολλές εμπορικές εγκαταστάσεις γύρω του
και σύγχρονο εξοπλισμό, το καθιστά ένα από τα καλύτερα
ξενοδοχεία. Το La Perle Noire, το εστιατόριό του είναι μια
εξαιρετική επιλογή με άριστη κουζίνα. Τα άνετα δωμάτιά
του διαθέτουν γραφείο, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση,
internet, τηλέφωνο, θέρμανση. Ιδανική επιλογή για μια
ευχάριστη διαμονή.

Αναχ.

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
έως 12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

28/2
12/3
&
22/3

BURGAS HOTEL 4* / Πύργος

Ημιδιατροφή

165

99

270

41

Σόφια

Σόφια

ρο

Δώ

εκδρομή
στη
Φιλιππούπολη

Μονή Ρίλλα

3&4

ΗΜΕΡΕΣ

14/2, 28/2
29/2 & 25/3

ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 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 και
ξεκούραση. Σας προτείνουμε στον ελεύθερο χρόνο σας να περπατήσετε στη λεωφόρο Vitosha, όπου τα μοντέρνα κτίρια, τα εμπορικά κέντρα με τις γνωστές αλυσίδες καταστημάτων
και τις ακριβές μπουτίκ κυριαρχούν. Κατηφορίζοντάς τoν πιο <in> δρόμο της Σόφιας, θα
δείτε στο βάθος της λεωφόρου να ξεπροβάλει το όρος Vitosha, που τους περισσότερους
μήνες του χρόνου οι κορυφές του είναι κατάλευκες από το χιόνι.
2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (50χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το χιονοδρομικό κέντρο της Βίτοσα ( εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέπουν ). Τελειώνοντας, ξεκινάμε την περιήγηση 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. Το μέγεθός του θα σας εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα εάν σκεφτείτε
ότι ο ναός χωράει μέχρι και 10.000 άτομα! Θα δούμε ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας
Σοφίας, το τζαμί Banya 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 στο
πεζόδρομο στο κέντρο. Για όσους επιθυμούν μπορείτε επιπλέον να επισκεφθείτε το μουσείο
φυσικής ιστορίας, που είναι μοναδικό στο είδος του. Το βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά στο
κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ.

3η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη,
που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου.
Θα
επισκεφθούμε
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, το Ρωμαϊκό θέατρο και φυσικά την
παλιά πόλη, που είναι σκαρφαλωμένη πάνω σε τρεις
λόφους, είναι διατηρητέα και τα κτίριά της είναι
χαρακτηριστικά της βουλγαρικής αναγέννησης.
Στον ελεύθερο χρόνο περπατήστε τον πεζόδρομο
Κνιάζ Αλεξάντερ Μπάτενμπεργκ, που είναι η καρδιά
της πόλης, τα κτίρια που τον πλαισιώνουν είναι
εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής και είναι γεμάτος
εμπορικά καταστήματα. Εκεί μπορείτε να βρείτε
και φυτικά καλλυντικά φτιαγμένα από τα διάσημα
ρόδα της Βουλγαρίας, άλλωστε η χώρα διαθέτει την
Κοιλάδα των Ρόδων στο Καζανλούκ. Εναλλακτικά, εάν
μείνετε στη Σόφια σας προτείνουμε να επισκεφθείτε
κάποιο πολυκατάστημα ή να περπατήσετε στο
μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το Borissova. 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.
Ειδικά οργανωμένο δείπνο για την Κυριακή των
Απόκρεων στο πολυτελές ξενοδοχείο
SOFIA BALKAN 5* με εορταστικο μπουφέ,
1 ποτήρι κρασί & μουσική με έλληνα dj.
ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ: 35ε, ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ: 20ε
Δηλωσεις συμμετοχής εως 14/02

Στο 3ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η επισκεψη στη Βίτοσα, η εκδρομή στη Φιλιππούπολη πραγματοποιείται την 2η ημέρα
και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ημέρα.
Ημ.

3

Αναχ.

14/2
29/2
& 25/3

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

SVETA SOFIA 3* / Κεντρικό

Πρωινό

119

65

165

Ημιδιατροφή

129

65

185

Πρωινό

149

Αποκλειστικό

Ημιδιατροφή

159

SVETA SOFIA 3* / Κεντρικό

Πρωινό

135

85

209

Ημιδιατροφή

159

85

235

Πρωινό

195

Ημιδιατροφή

215

NOVOTEL 4*

/ ημικεντρικό

ΒΑLKAN SOFIA 5* LUXURY COLLECTION
/ Κεντρικό

4

14/2
28/2
& 25/3

NOVOTEL 4*

/ ημικεντρικό

ΒΑLKAN SOFIA 5* LUXURY COLLECTION
/ Κεντρικό

Αποκλειστικό

1ο παιδί 59
2ο παιδί 79
1ο παιδί 59
2ο παιδί 79

1ο παιδί 79
2ο παιδί 109
1ο παιδί 79
2ο παιδί 119

209
225

299
319

Ειδικες τιμες για οικογένειες στο SOFIA BALKAN 5* - Στο Balkan Sofia προσφέρεται δωρεάν χρήση γυμναστηρίου και της σάουνας

3

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
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- Μεταφορά με λεωφορείο από Θεσ/νίκη, Κατερίνη, Λάρισα, Λαμία, Αθήνα, Βέροια, Κοζάνη,
Γρεβενά, Ιωάννινα και Άρτα
- Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση μπροστά από το ξενοδοχείο
- Διαμονή στην καρδιά της πόλης ή σε οικονομικό ξενοδοχείο εκτός πόλης με δωρεάν συχνές
μεταφορές προς/από το κέντρο
- Πρωινό στο ξενοδοχείο (απαραίτητο!)
- Δυνατότητα συμμετοχής στην παρέλαση με την ομάδα μας και late night party
- Μοναδικές τιμές από 125ε !!!

Η Πάτρα είναι η βασίλισσα του ελληνικού
καρναβαλιού, και δεν επιδέχεται καμία
αντίρρηση σε αυτό. Η αχαϊκή πρωτεύουσα
ντύνεται στα πολύχρωμά της από πολύ
νωρίς και σφύζει από ζωή και «τρελή»
μουσική στην κορύφωση των καρναβαλικών
εκδηλώσεων. Την έναρξη των εκδηλώσεων
του Πατρινού Καρναβαλιού προαναγγέλλει
ο Τελάλης, περιδιαβαίνοντας τους δρόμους
της πόλης πάνω στο μουσικό άρμα του.
Καλεί τους Πατρινούς κι όλους όσους
βρεθούν στην Πάτρα εκείνη τη μέρα σε
μαγικές συναντήσεις χαράς και ανέλπιστες
διαδρομές διασκέδασης. Οι εκδηλώσεις
αρχίζουν το πρωί σε επιλεγμένα σημεία
της πόλης και κορυφώνονται το βράδυ
στην πλατεία Γεωργίου Α΄. Εκεί είναι
στραμμένο και το ενδιαφέρον, όπου μετά
την ολοκλήρωση της κεντρικής εκδήλωσης
και την εμφάνιση του άρματος του Βασιλιά
Καρνάβαλου συνοδευόμενου από πλήθος
καρναβαλιστών, ο Δήμαρχος Πατρέων
κηρύσσει την έναρξη των Εκδηλώσεων του
Πατρινού Καρναβαλιού. Ακολουθεί υπαίθριο
πάρτι, όπου η κεντρική πλατεία της πόλης
μετατρέπεται σε μια τεράστια πίστα χορού,
με χιλιάδες πιστούς καρναβαλιστές να
χορεύουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΑΤΡΑ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ “ΠΟΔΑΡΑΤΗ” ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για το απόλυτο καρναβαλικό party γιατί δεν πρέπει να χάσουμε λεπτό.
Η διαδρομή μας θα είναι ευχάριστη και με ενδιάμεσες στάσεις αλλά ξεκουραστείτε γιατί το 3ήμερο
θα είναι δυνατό! Άφιξη στην Πάτρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Η ατμόσφαιρα είναι μοναδική,
παντού στο δρόμο θα συναντήσετε χαρούμενα πρόσωπα κάθε ηλικίας. Σήμερα σας περιμένει η
νυχτερινή “ποδαράτη” παρέλαση και ατελείωτο party μέχρι το πρωί!
2η ημέρα ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ - ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ - ΚΑΨΙΜΟ ΒΑΣΙΛΙΑ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ
Το Πατρινό Καρναβάλι (εδώ και 170 χρόνια!) αποτελεί την κυριότερη έκφραση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, της Αχαϊκής πρωτεύουσας και παράλληλα ένα 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. Σήμερα θα δούμε ή θα συμμετέχουμε στην φαντασμαγορική μεγάλη Παρέλαση αρμάτων και
πληρωμάτων της Κυριακής. Ακολουθεί το τελετουργικό κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου στο μώλο
της Αγίου Νικολάου στο λιμάνι της Πάτρας.
3η ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΡΙΟ - ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Σήμερα θα ξυπνήσουμε “λιγο” πιο αργά και θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο. Στον
λίγο χρόνο που θα έχουμε θα δείτε την πόλη τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες ημέρες.
Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Τιμοκατάλογος εκδρομής
Αναχ

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο, solo

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
έως 12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

149

125

80

225

185

170

90

290

210

180

90

350

POSEIDON 3*

Καμίνια 14 χλμ από την Πάτρα

29/2

ΜΕDITERRANEE 2*
Πάτρα – Κέντρο

Πρωινό

ASTIR 4*

Πάτρα – Κέντρο

Αν επιθυμείτε να κάνετε μόνο κράτηση στο
ξενοδοχείο, δείτε τις παρακάτω τιμές

2 διανυκτερεύσεις
29/2 - 02/3

3 διανυκτερεύσεις
28/2 - 02/3 ή 29/2 - 03/3

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε τρίκλινο

ASTIR 4*

165

135

198

164

ΜΕDITERRANEE 2*

138

125

185

152

POSEIDON 3*

105

90

135

120

Πάτρα

Πάτρα – Κέντρο

Καμίνια 14 χλμ από την Πάτρα

Τιμές ανά άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων
Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά

43

τρενάκι Πηλίου

Βόλος

Πήλιο

3

ΗΜΕΡΕΣ
29 /2 &
23 /3

ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΛΟΣ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ – ΠΟΡΤΑΡΙΑ
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00 με προορισμό την πόλη του Βόλου. Άφιξη και επίσκεψη στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από
τα παλαιότερα μουσειακά ιδρύματα της χώρας μας που στεγάζεται στο υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του 1909. Θα ανηφορίσουμε για το «Μπαλκόνι του
Πηλίου», την ξακουστή Μακρυνίτσα. Βόλτα στην κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου, θα δούμε την μαρμάρινη βρύση «αθάνατο νερό» με τους λεοντόμορφους κρούνους και χρόνος για καφέ στον ξακουστό «Θεόφιλο».
Συνεχίζουμε για την Πορταριά, το παλαιότερο και κυριότερο χωριό του Πηλίου και έπειτα στα Χάνια. Από εκεί κατηφορίζουμε αργά το απόγευμα
στην πόλη του Βόλου όπου αφού τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη πόλη, την
παραλία της και τα ξακουστά τσιπουράδικα με τις γνωστές θαλασσινές λιχουδιές.
2η ημέρα: ΜΗΛΙΕΣ – ΒΥΖΙΤΣΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για τις Μηλιές. Μια ιδανική περιοχή που τα έχει όλα: παραδοσιακή αρχιτεκτονική, φυσικές ομορφιές,
αξιοθέατα, δυνατότητα για δραστηριότητες και εκδρομές. Ένα ιστορικό χωριό, χτισμένο σε μια κατάφυτη πλευρά του Πηλίου και σε υψόμετρο
που κυμαίνεται από 250 μ. στο χαμηλότερο σημείο του (περιοχή σιδηροδρομικού σταθμού) μέχρι 450 μ. περίπου στο υψηλότερο. Πρόκειται για
το κεφαλοχώρι της περιοχής, γεμάτο μηλιές, καστανιές και λιόδεντρα, με υπέροχη θέα προς τον Παγασητικό κόλπο και το νότιο Πήλιο. Η περιοχή
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Μαγνησίας και του Ελληνικού Έθνους γενικότερα, καθώς η ονομαστή «Σχολή των Μηλεών» που
ίδρυσαν οι Γαζής, Κωνσταντάς και Φιλιππίδης, αποτέλεσε σημαντική πνευματική εστία της εποχής και κέντρο του απελευθερωτικού αγώνα του 1821.
Η πλατεία του χωριού περιστοιχίζεται από μια σειρά χαρακτηριστικών κτιρίων, όπως η εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών με το καμπαναριό της
και η βιβλιοθήκη, ενώ πολύ κοντά της βρίσκονται το κτίριο του Δήμου, το οποίο στεγάζει και το Λαογραφικό Μουσείο, καθώς επίσης και το κτίριο του
Ευδόξειου Πνευματικού Κέντρου, όπου γίνονται διάφορες πολιτιστικές κυρίως εκδηλώσεις. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας και θα επισκεφθούμε
την Βυζίτσα που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο χωριό και εντυπωσιάζει για τα αρχοντικά και τις φυσικές ομορφιές της, αποτελώντας ένα «ζωντανό»
μουσείο. Κέρδισε το “Χρυσό Μήλο”, σαν ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά, με τα ωραία και εντυπωσιακά αρχοντικά. Θα
κατηφορίσουμε προς το Νεοχώρι, στο οποίο βρίσκεται η έκθεση CERN, η πρώτη μόνιμη έκθεση σε ολόκληρο τον κόσμο! Θα παρουσιάζεται υλικό
από τις δράσεις των επιστημόνων, καθώς και τα τελευταία αποτελέσματα του πειράματος σε πραγματικό χρόνο και απευθείας σύνδεση με τη Γενεύη.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και χρόνος στη διάθεσή μας για να περιπλανηθούμε στα σοκάκια της πόλης.
3η ημέρα ΒΟΛΟΣ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σήμερα θα επισκεφτούμε τον Τύρναβο, γνωστό για τα γαλακτοκομικά του προιόντα αλλά και για την σημερινή ημέρα. Το καρναβάλι αυτό είναι
διαφορετικό από τα άλλα, μοναδικό παγκοσμίως με ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης. Ουσιαστικά το λεγόμενο “Μπουρανί” είναι ένα πανάρχαιο έθιμο
που χάνεται στα βάθη των αιώνων με διονυσιακό τελετουργικό, μία μοναδική στην Ελλάδα γιορτή η οποία συνδέεται με την αρχή της Άνοιξης, τη
γονιμότητα και την βλάστηση. Οι τοπικοί δεν το αντιλαμβάνονται ως κάτι πρόστυχο αλλά ως μια παράδοση με έντονη δόση χιούμορ! Αν πάλι δεν
επιθυμείτε τις εκδηλώσεις αυτές, μπορείτε να απολαύσετε έναν καφέ ή ένα παραδοσιακό γεύμα σε κάποιο από τα γραφικά εστιατόρια. Το απόγευμα
επιστρέφουμε στην πόλη μας.

PARK HOTEL 4* – Βόλος
Το πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο του Βόλου, δίπλα στο Δημοτικό Παραλιακό Πάρκο και μέσα στα
φημισμένα τσιπουράδικα και τα παραδοσιακά καφέ. Η ατμόσφαιρα στις εγκαταστάσεις του είναι απόλυτα ζεστή και φιλική και η ποιότητα των
υπηρεσιών από το προσωπικό είναι άριστη. Διαθέτει 112 άνετα και διακοσμημένα με υψηλή αισθητική δωμάτια με ηχομόνωση, Wi-Fi, κλιματισμό,
μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, μπουρνούζια, παντόφλες, σεσουάρ, καλλυντικά. Οι χώροι του μετά τη ριζική
του ανακαίνιση είναι πολυτελέστατοι: σαλόνια, εστιατόριο και καφέ μπαρ. Στο εστιατόριο μπορείτε να γευθείτε υπέροχες δημιουργίες. Προσφέρει
στους πελάτες του ένα εντυπωσιακό και πολυτελές Roof Garden, μοναδικό για την πόλη του Βόλου, με απέραντη θέα στον Παγασητικό, το πάρκο
και την πόλη, καθώς και το Πήλιο. Οι διακοσμημένες με διακριτική πολυτέλεια αίθουσες εκδηλώσεων μπορούν να υποδεχθούν μεγάλες ή μικρές
επαγγελματικές ή κοινωνικές συναντήσεις. Επιπρόσθετα, διατίθεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.
Ημ

Αναχ.

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

Τιμή σε δίκλινο
/ solo

Τιμή σε τρικλινο

Τιμή παιδιού έως
12 ετών

Τιμή
Moνοκλ.

3

29/2 & 23/3

PARK HOTEL 4*

149

135

95

199

Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο.

Αλεξανδρούπολη

3

ΗΜΕΡΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για
την Αλεξανδρούπολη. Με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε
στην Κομοτηνή. Θα περιηγηθούμε στην πόλη και θα δούμε
τον Πύργο του Ρολογιού και τα Τενεκετζίδικα, τα μαγαζάκια
των Χριστιανών και τον Μουσουλμάνων , τα μουφτεία και
το Εσκί Τζαμί, ένα μοναδικό τέμενος με μαρμαρόγλυπτα
μπαλκόνια. Εδώ θα παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας
γεύμα. Στη συνέχεια άφιξη στην Αλεξανδρούπολη και στο
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτιά μας και χρόνος
ελεύθερος για ξεκούραση.
2η ημέρα: ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ
Μετά από ένα πλούσιο πρωινό αναχωρούμε για να
επισκεφθούμε το Καρναβάλι της Ξάνθης. Το μοναδικό
σκηνικό της ρομαντικής ιστορίας της παλιάς πόλης με
τα αναπαλαιωμένα σπίτια των καπνεμπόρων και τους
πλακόστρωτους δρόμους, σήμερα κατακλύζεται από
τραγούδια και μασκαράδες. Ξέφρενοι ρυθμοί, χαρούμενες
φιγούρες καρναβαλιστών, φαντασμαγορικά άρματα, χοροί
σε κάθε δρομάκι, σερπαντίνες και κομφετί, θα μας βάλουν
σε κλίμα ξεφαντώματος... όπως μόνο οι ξανθιώτες ξέρουν.
Επιστροφή το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη και το
ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση και διανυκτέρευση.
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Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι είναι από τα πλέον φημισμένα στην Ελλάδα και στα
Βαλκάνια. Κάθε χρόνο στην περίοδο του τριωδίου διοργανώνονται δεκάδες
εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι έχει να επιδείξει
μια σειρά εκδηλώσεων γύρω από τη μουσική, το χορό και το θέατρο, εκθέσεις
με εικαστικό ή άλλο περιεχόμενο, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων και προβολές
ταινιών. Κορυφαίες στιγμές η Παρέλαση των παραδοσιακών συλλόγων, η παιδική
παρέλαση των σχολείων και φυσικά η Κεντρική παρέλαση την Κυριακή 01 Μαρτίου
και το κάψιμο του Τζάρου…
Το φετινό θέμα στολών θα είναι: «Όνειρα Χρώματα Μυρωδιές και Αρώματα»!

Καρναβάλι Ξάνθης

3η ημέρα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΒΑΛΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την πανέμορφη πόλη της
Καβάλας. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην πόλη και θα
παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας γεύμα. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για την πόλη μας, όπου με ενδιάμεσες στάσεις
για ξεκούραση θα φτάσουμε το βράδυ.

Καβάλα

Αναχ

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο
/ solo

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή παιδιού έως
12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

ALEXANDER BEACH HOTEL & SPA 5*

Πρωινό

155

145

95

240

NEFELI 4*

Ημιδιατροφή

135

125

95

220
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45

Μετέωρα

3

Ελάτη

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΤΕΩΡΑ-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΜΕΤΕΩΡΑ - 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. Συνεχίζουμε για ένα αξιοθέατο που δεν χρειάζεται πολλές
συστάσεις, τον περίφημο χώρο των Μετεώρων, ένα θαύμα της φύσης, από τα
σημαντικότερα κέντρα του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα
από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι υψώνονται
έξω από την Καλαμπάκα, κοντά στα πρώτα υψώματα της Πίνδου και των Χασίων.
Θα επισκεφτούμε τα μοναστήρια Βαρλαάμ και μεγάλο Μετέωρο, χτισμένα στις
κορυφές των βράχων. Τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για το δέος των
Μετεώρων. Ούτε οι άπειρες φωτογραφίες που προφανώς έχεις δει πολύ πριν
ανέβεις στα δυσθεώρητα ύψη τους, ούτε οι διηγήσεις που μπορεί να έχεις ακούσει,
ούτε καν η πρώτη εικόνα φορά που αντικρίζεις από μακριά. Αν από εκεί είναι μια
φορά εντυπωσιακά, από κοντά είναι συγκλονιστικά. Στη συνέχεια κατηφορίζουμε
για το ξενοδοχείο μας στην Καλαμπάκα. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.
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2η ημέρα: ΡΑΝΤΖΟ ΚΕΡΚΕΤΙΟ - COOKING CLASS - ΕΛΑΤΗ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ετοιμαζόμαστε
για μια υπέροχη εκδρομή στην μοναδική ελληνική φύση.
Ύστερα από μια ωραία διαδρομή φτάνουμε στο ράντζο
Κερκέτιο. Μέσα σε ένα υπέροχο περιβάλλον μπορείτε να
δοκιμάσετε τις δεξιότητές σας στην Ιππασία, τοξοβολία,
οδήγηση τετράτροχου (γουρούνα) στο βουνό ή να απολαύσετε
τοπικά εδέσματα και καφέ δίπλα από το τζάκι. Eκεί θα μάθουμε
να δημιουργούμε μια ιδιαίτερη τοπική γεύση, όπως ξέρει μόνο
η κυρία Μαρία! Συνεχίζουμε για το γνωστό χωριό Ελάτη (Τύρνα
για τους ντόπιους), το μεγαλύτερο από τα ορεινά χωριά του
νομού Τρικάλων και το πιο ανεπτυγμένο τουριστικά. Μόλις
34 χλμ από τα Τρίκαλα, στα 950 μ. στις απότομες πλαγιές
του Κόζιακα περιβάλλεται από μοναδικές ελατοσυστάδες,
προσφέροντάς σας γοητευτικές ευκαιρίες απόδρασης από την
καθημερινότητα. Οι μυρωδιές από τις παραδοσιακές ταβέρνες
της περιοχής θα σας αφήσουν ανεξίτηλες αναμνήσεις και θα
σας ωθήσουν να έρχεστε ξανά και ξανά σε αυτό τον θαυμάσιο
χειμερινό προορισμό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
3η ημέρα: ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Σήμερα θα επισκεφτούμε τον Τύρναβο, γνωστό για τα
γαλακτοκομικά του προιόντα αλλά και για την σημερινή ημέρα.
Το καρναβάλι αυτό είναι διαφορετικό από τα άλλα, μοναδικό
παγκοσμίως με ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης. Ουσιαστικά το
λεγόμενο “Μπουρανί” είναι ένα πανάρχαιο έθιμο που χάνεται
στα βάθη των αιώνων με διονυσιακό τελετουργικό, μία
μοναδική στην Ελλάδα γιορτή η οποία συνδέεται με την αρχή
της Άνοιξης, τη γονιμότητα και την βλάστηση. Οι τοπικοί δεν το
αντιλαμβάνονται ως κάτι πρόστυχο αλλά ως μια παράδοση με
έντονη δόση χιούμορ! Αν πάλι δεν επιθυμείτε τις εκδηλώσεις
αυτές, μπορείτε να απολαύσετε έναν καφέ ή ένα παραδοσιακό
γεύμα σε κάποιο από τα γραφικά εστιατόρια. Το απόγευμα
επιστρέφουμε στην πόλη μας.

Μέτσοβο

LIKNON 4*
Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, στο κέντρο της Καλαμπάκας, προσφέροντας μια μοναδική θέα στα ιερά βράχια των Μετεώρων. Διαθέτει
εστιατόριο, μπαρ και χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό τηεόραση τηλέφωνο, συσκευές για καφέ ή τσάϊ, στεγνωτήρα
μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi

Αναχ

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία
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LIKNON 4*

/ Καλαμπάκα

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο
/ solo

Τιμή σε τρίκλινο

Τιμή παιδιού έως
12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

Πρωινό

129

119

75

185

3

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας νωρίς το πρωί. Αναχώρηση για το
λιμάνι της Ηγουμενίτσας με ενδιάμεση στάση. Θα επιβιβαστούμε στο
ferry boat και θα έχουμε άφιξη στην Κέρκυρα νωρίς το μεσημέρι.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Έπειτα με την συνοδεία του αρχηγού
σε κλίμα αποκριάτικο, ακολουθεί η πρώτη γνωριμία μας με την παλιά
πόλη η οποία είναι πραγματικό κόσμημα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει
ανακηρυχθεί ως ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό μνημείο από την UNESCO
και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με τα δύο επιβλητικά φρούρια που
την αγκαλιάζουν. Μια βόλτα στα γραφικά, λιθόστρωτα καντούνια, την
πανέμορφη πλατεία Δημαρχείου και το νοσταλγικό Καμπιέλο, σίγουρα
θα μας μεταφέρει κάπου στην Ιταλία και θα ξυπνήσει τα πιο ρομαντικά
σας συναισθήματα. Θα επισκεφθούμε στη συνέχεια το Αχίλλειο, μία από
τις γνωστές βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και ίσως το σημαντικότερο
αξιοθέατο της Κέρκυρας. Χτίστηκε το 1890 με δαπάνη εξ’ ολοκλήρου της
αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας. Την έπαυλη την αφιέρωσε στον
Αχιλλέα, απ’ όπου και το όνομα της, τον περίβολο της οποίας πλούτισε
με αγάλματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε τις
καρναβαλίστικες εκδηλώσεις που βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους σε
όλο το νησί.

ΗΜΕΡΕΣ
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3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την Παλαιοκαστρίτσα, την
περιοχή με τους περισσότερους επισκέπτες στο νησί και θα καταλάβουμε
το γιατί όταν φτάσουμε εκεί! Θα απολαύσουμε την θέα στον κόλπο καθώς
κατεβαίνουμε τον δρόμο και θα θαυμάσουμε τα σμαραγδένια νερά.
Ελεύθερος χρόνος για να επισκεφθείτε το μοναστήρι της Παναγίας
για να δείτε τα βυζαντινά μουσεία με τα ανεκτίμητης αξίας εκθέματα.
Έπειτα επιστροφή στην πόλη όπου και θα ακολουθήσει η περιήγηση μας
ξεκινώντας με το παλιό και το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο, το Μνημείο
του Aρμοστή Douglas, το Mon Repo, το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας και
θα καταλήξουμε στην μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, τη Σπιανάδα,
ένα από τα πιο όμορφα και χαρακτηριστικά σημεία της Κέρκυρας. Θα
περπατήσουμε στα στενά καντούνια και θα επισκεφθούμε το ναό του Αγ.
Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού, για να προσκυνήσουμε το σκήνωμα
του Αγίου και τα λείψανα της Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας. Θα
μεταφερθούμε στην πόλη για μια τελευταία βόλτα για καφέ. Μετάβαση
στο λιμάνι. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μεταφορά στην πόλη μας με
ενδιάμεσες στάσεις.

2η ημέρα: ΚΑΝΟΝΙ - ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗ ΣΙΟΡ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ
Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κανόνι,
όπου θα απολαύσουμε την μαγευτική θέα προς το νησάκι με το
μοναστήρι της Βλαχέρνας, με το οποίο ενώνεται με μια υπερυψωμένη
λωρίδα γης, ενώ στο βάθος δεσπόζει ο θρυλικός καταπράσινος βράχος,
το Ποντικονήσι με το μοναστήρι του Παντοκράτορα. Ελεύθερος χρόνος
και μεταφορά στο Λιστόν, το οποίο αποτελεί το πιο κοσμικό σημείο
της Κέρκυρας και από όπου θα παρακολουθήσουμε την παρέλαση και
τους καρναβαλικούς χορούς, που ξεκινούν με το Λύκειο Ελληνίδων. Οι
Κυρίες των τιμών συνοδευόμενες από τους κόντηδες, τους αυλικούς του
παλατιού και τους περίοικους θα κάνουν την πρώτη τους πασαρέλα στο
κέντρο της πόλης, ενώ θα κλέψουν τις εντυπώσεις με τους ιπποτικούς
χορούς στους ρυθμούς του 18ου αιώνα. Σχολές χορού με υπέροχα
σόου, ιδιαίτερες χορογραφίες και μουσικοχορευτικά προγράμματα.
Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται με την καύση του Σιορ
Καρνάβαλου που ενώπιον συμβολαιογράφου και μαρτύρων θα
υπαγορεύσει τη δημόσια διαθήκη του και μετά οι Κερκυραίοι θα τον
κάψουν. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για
ξεκούραση. Για το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε σε τοπικά
πάρτι που διοργανώνονται στην πόλη ή σε κάποιες από τις γραφικές
ταβέρνες με μουσική. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να «χαθείτε» στα
γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης και να ξεσαλώσετε στους ρυθμούς
του καρναβαλιού.

Αναχ

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο
/ solo

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
έως 12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

HELLINIS 3*

Πρωινό

129

119

75

165

MAGNA GRAECIA 4*

Ημιδιατροφή

165

149

95

230

Πόλη / Κανόνι
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Δασιά

Περιλαμβάνεται πρωινό

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.
- Στην περίπτωση που το Γραφείο είναι διοργανωτής, τότε είναι υπεύθυνο
για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόμενων ταξιδιωτικών
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο
12 του ΠΔ 7/2018, και υποχρεούται να παρέχει βοήθεια, αν ο ταξιδιώτης
αντιμετωπίσει πρόβλημα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 7/2018.
- Ο ταξιδιώτης οφείλει να κοινοποιεί οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης
την οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση του πακέτου σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ΠΔ 7/2018.
- Σε περίπτωση που ανήλικοι, μη συνοδευόμενοι από γονέα ή άλλο
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συμμετέχουν σε ταξιδιωτικό πακέτο βάσει
σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού που περιλαμβάνει παροχή καταλύματος,
το Γραφείο σας παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση επαφή με
τον ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ανήλικο στον τόπο
παραμονής του ανηλίκου.
- Για οποιαδήποτε καταναλωτική διαφορά υπεύθυνος είναι ο Συνήγορος
του Καταναλωτή ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των
καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός στο
πλευρό της πολιτείας για τη θεραπεία προβλημάτων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητές του.
ΕΓΓΡΑΦΗ –ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ:
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 και δεν επιβεβαιώνονται από
το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση , δεν ισχύουν
και δεν δεσμεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση
συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής
ίσης με το 40 % της αξίας της εκδρομής, εκτός αν απαιτείται μεγαλύτερο
ποσό ή προεξόφληση. Ο υπογράφων συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη
ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει
εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από
την παρούσα σύμβαση. Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω
άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές, ακυρώσεις θα
γίνονται από το τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο
φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του συμμετέχοντα
καθώς για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριμένα
διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω καθώς και για την παροχή των
ανάλογων νόμιμων παραστατικών. 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 δεκαπέντε
(15 ) 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
Γ ραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο συμμετέχων προβεί σε εξόφληση
της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του
παραδίδει ο διοργανωτής, πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ
αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με
το αρχικό πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει
οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία,
αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή κατά την
διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για
την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση
του συμμετέχοντος δεσμεύει το γραφείο μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή
εγγράφως από το γραφείο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις πωλητή ή άλλου
τουριστικού γραφείου που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται
δέσμευση του γραφείου μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος
έναντι αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο μας
θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά,
τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή
10:00-17:00).
1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
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. Επίσης, το τουριστικό γραφείο
έχει το δικαίωνα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό
θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους
ακυρωτικών τελών.
2. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες (charter)
επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια
και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Το
γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή
προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση
της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται
στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις
απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας και του συμμετέχοντα στην
εκδρομή. Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν
σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες
μετακινήσεις, τις η μέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων. 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. Το γραφείο μας στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για
τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον
συμμετέχοντα μεταφορά με αεροπορική εταιρία άλλη από την αρχικά
αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά
επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις
τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση,
υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους
διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας
δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία
φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές
εταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου
δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή
καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις
του συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας.

και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο διατηρεί την αλλαγή
κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας. Φυσικά υποχρέωση του
γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της
άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα,
χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Τα τρίκλινα
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι
μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο.
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων σε ξενοδοχεία το γραφείο
μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο
ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο
ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη
διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο μας να φέρει ουδεμία περαιτέρω
ευθύνη ή υποχρέωση. 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.
Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή
μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με τ ο πρόγραμμα της
κάθε μέρας. Το γεύμα -δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:
το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του
οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο
νωρίς. Παρόλα αυτά 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. Παρά
λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του, το γραφείο καταβάλλει
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 από
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. Πριν την εκτέλεση
της εκδρομής 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, εφόσον αυτό
είναι εφικτό (ήτοι εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί αεροπορικά εισιτήρια και
ξενοδοχείο) και εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή
της ημέρας αναχώρησης ή επιστροφής. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται,
αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα
πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε
άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων,
αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης από το πρωί σε μεσημέρι
ή απόγευμα κ.ο.κ). 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
από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτατων
γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου
επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Η σειρά των περιηγήσεων
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή
αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε
μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο
ο δικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Στα μουσεία /
θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των
αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.
5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής
συμμετοχής. Η προθεσμία για την ειδοποίηση του Πελάτη είναι 20 ημέρες
πριν την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν
περισσότερο από έξι ημέρες, επτά ημέρες πριν από την έναρξη του
πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο και έξι ημερών,
48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που
διαρκούν λιγότερο από δύο ημέρες. 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. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν
λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη,
έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του γραφείου μας περιορίζεται
στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο,
χωρίς την ανάληψη του κόστους που τυχόν θα προκύψει, η της ευθύνης
επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.
6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ:
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 μέρα
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). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης: 1. έως 21 ημέρες
πριν την αναχώρηση παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτομο από την
δοθείσα προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρίας
προς εξυπηρέτηση των (προκρατήσεις, αλληλογραφία κλπ) 2. Μετά
το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι και μέχρι 14 ημέρες πριν την
αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 40% της αξίας

3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
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
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της εκδρομής 3. από 13 έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων
υποχρεούται να καταβάλει το 60% της αξίας της εκδρομής 4. Αν η
ακύρωση πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα πριν την αναχώρηση
παρακρατείται 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, ή στην περίπτωση του ξενοδοχείου απαιτείται η προεξόφληση
και η έκδοση voucher, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης
πριν την αναχώρηση της εκδρομής, παρακρατείται ολόκληρη η αξία
του αεροπορικού εισιτηρίου και του ξενοδοχείου καθώς αυτό εκδίδεται
τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις
αεροπορικές εταιρίες ή από το ξενοδοχείο. Οι επιστροφές των εν λόγω
ποσών στον ταξιδιώτη πραγματοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και
σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 14 ημερών μετά την καταγγελία
της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Για τις κρουαζιέρες η ακόμη και
για κάποια ακόμη ταξίδια (πχ Ρωσία, Αμερική , Άγιοι Τόποι , κλπ) που
πολλές φορές τα ονομάζουμε μακρινά η εξωτικά όπως και για ατομικά
μεμονωμένα ταξίδι α συνήθως ισχύουν διαφορετικού όροι ακύρωσης
σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών
καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Επίσης σε περιόδους εκθέσεων , αθλητικών η καλλιτεχνικών γεγονότων
οι χρονικές περίοδοι συνήθως είναι αρκετά μεγαλύτερες και τα ποσοστά
παρακρατήσεων υψηλότερα από τα προαναφερόμενα Στην περίπτωση
που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν
σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα
ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με
το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει
τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει
αναγκαστικά σε μονόκλινο.
7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ: Το γραφείο μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που
απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή
τους, αλλά κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα,
την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που
είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις,
πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμιά ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Όπως
επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa η είναι μικρότερη
από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε
περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ
τους, εκτός Schengen η αν το διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ
από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα. Επίσης υπηρεσιακές ταυτότητες
(αστυνομία, στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα
πρέπει ο εκδρομέας σε συνεννόηση με την υπηρεσία του η τις αρμόδιες
αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τους γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το
γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την
χώρα. Ενήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν
φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπ γιατί
και σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Επίσης το γραφείο μας δεν φέρει
ευθύνη 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. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο
της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική
ευθύνη του συμμετέχοντος. 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 προ γράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα)
ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας
να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωσης
ή επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει
να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα. Οποιοσδήποτε
συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συμμετοχή του σε άλλον
αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την
αναχώρηση, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό (δεν είναι εφικτό στις
αεροπορικές πτήσεις της γραμμής). 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). Επίσης ο εκδοχέας
με την αποδοχή της συμμετοχής του δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συναινεί
με τους όρους συμμετοχής.
8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί την 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 τ ην μη εκτέλεση ή την πλημμελή
εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου τα ξιδιού, 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 τ ης παροχής που δεν παρεσχέθη. Η αξίωση του
συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία
μη εκτέλεσης η πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του
διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν
δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της κατ’ άτομο βασικής
τιμής της εκδρομής προ φόρων. Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται
από τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. για τυχόν
νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια
και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη
9.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 7/2018 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. Θα θέλαμε να σας επιβεβαιώσουμε
ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων (τηλέφωνα, email κλπ)
που μας έχετε δώσει οικιοθελώς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας είναι
πολύ σημαντική για εμάς και τα δεδομένα σας διατηρούνται με απόλυτη
ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές διατάξεις
και σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό GDPR.

