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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΤΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
(περιλαμβάνεται σε όλα τα προγράμματα του εντύπου)

Το γραφείο μας ως tour operator (διοργανωτής) έχει εξασφαλίσει 
όπως οφείλει σύμφωνα με την νομοθεσία μέσα από ένα ολοκλη-
ρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, την επιστροφή 
του συνόλου των ποσών για υπηρεσίες που δεν πραγματοποιήθηκαν 
λόγω αφερεγγυότητας του διοργανωτή.
Επίσης μέσω του ίδιου συμβολαίου έχουμε εξασφαλίσει τις απαραί-
τητες εγγυήσεις για τον επαναπατρισμό όλων των εκδρομέων ή την 
συνέχιση του ταξιδιωτικού πακέτου και φυσικά με την ενεργοποίηση 
κάθε απαραίτητης ρήτρας.
Η προστασία, σας παρέχεται ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, τον 
τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης του πακέτου.

• Αστική ευθύνη εξαιτίας αδικοπραξίας του ασφαλισμένου.

• Επαναπατρισμός λόγω πτώχευσης.

• Αφερεγγυότητα εκτός εξόδων επαναπατρισμού.

• Οικονομικές απώλειες.

• Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας για όλη τη διάρκεια της 
ασφάλισης 600.000 ευρώ.

Δείτε τη συμφωνία με την ERGO ασφαλιστική 
και αναλυτικά τις παροχές αστικής ευθύνης στην 

ιστοσελίδα μας www.athoshellas.gr

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
(περιλαμβάνεται σε όλα τα προγράμματα του εντύπου)

Δεν είναι υποχρεωτική από το νόμο αλλά εμείς σας την προσφέ-
ρουμε δωρεάν. Πολλοί από τους πελάτες μας πραγματοποιούν κάθε 
χρόνο ταξίδια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οργανωμένα σε group. 
Επειδή πάντα ενδέχεται να συναντήσουμε απρόοπτα τα οποία θα 
δυσκολέψουν το ταξίδι μας και θα οδηγήσουν σε έκτακτες δαπάνες, 
φροντίσαμε να είμαστε προετοιμασμένοι και να έχουμε διασφαλίσει 
τόσο την κάλυψη της υγείας όσο και διάφορα ατυχή συμβάντα κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού. Με ένα πλήρες ομαδικό πακέτο ταξιδιωτικής 
ασφάλισης καλύπτουμε μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία 
θα οδηγούσαν σε μεγάλες δαπάνες αλλά και ιδιαίτερη ταλαιπωρία.

Καλυπτόμενοι Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι
• Θάνατος από ατύχημα : 6.000 ευρώ.

• Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα : 6.000 ευρώ.

• Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα : 6.000 ευρώ.

• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή ασθένεια : 2.000 
ευρώ.

• Έξοδα μεταφοράς από ατύχημα ή ασθένεια : 1.500 ευρώ.

• Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα από ατύχημα : 50 ευρώ.

• Νοσοκομειακή Περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια : 2.000 
ευρώ.

• Απώλεια αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων : 400 ευρώ.

• Προσωπική Αστική Ευθύνη : 10.000 ευρώ.
• Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας 300.000 ευρώ.

Δείτε τη συμφωνία με την ERGO ασφαλιστική 
και αναλυτικά τις παροχές αστικής ευθύνης στην 

ιστοσελίδα μας www.athoshellas.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ COVID 19

Κόστος ανά άτομο :
Ταξίδια εξωτερικού: 25 ευρώ κατ άτομο
Ταξίδια εσωτερικού: 20 ευρώ κατ άτομο

Ταξίδι και πανδημία γίνεται;
Αν είμαστε προσεκτικοί γίνεται και συμφέρει.

Η ασφάλιση αυτή είναι προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά.
Για να εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε συμφωνία 
με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την ERGO και την INTERAMERICAN.
Ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων λόγω νόσησης 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Δείτε αναλυτικά όλες τις παροχές της ασφάλισης έναντι του COVID-19  
στην ιστοσελίδα μας www.athoshellas.gr.
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ΑΛΣΑΤΙΑ - ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ - 
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ΣΙΚΕΛΙΑ 6ΗΜ ........................................................................σελ. 21

ΠΑΡΙΣΙ 5ΗΜ ..........................................................................σελ. 23
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ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 5ΗΜ ...............................................σελ. 33
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ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ 6ΗΜ ...........................................................σελ. 36
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΎΛΙΑ 4ΗΜ............................................σελ. 42

ΣΟΦΙΑ 3ΗΜ & 4ΗΜ .............................................................. σελ. 44
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ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ 4ΗΜ & 5ΗΜ ............................................... σελ. 48
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ΓΎΡΟΣ ΠΕΛΟΠΠΟΝΗΣΟΎ 5ΗΜ .................................σελ. 55

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 3ΗΜ & 4ΗΜ .....................................................σελ. 57

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ 3ΗΜ & 4ΗΜ.............................σελ. 59

ΝΑΎΠΑΚΤΟΣ 4ΗΜ ...............................................................σελ. 61

ΒΟΛΟΣ 3ΗΜ .........................................................................σελ. 63

ΠΙΝΔΟΣ 3ΗΜ ........................................................................σελ. 65

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΙ 3ΗΜ ...............................................σελ. 67

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΙ 4ΗΜ ...............................................σελ. 69

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

4ΗΜ - 14€ | 5ΗΜ - 16€
6ΗΜ - 18€ | 7ΗΜ - 22€ | 8ΗΜ - 25€

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και 
υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσε-
ων/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.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟ ΒΟΛΟ - ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

με κόστος 10ε ανά άτομο ανά διαδρομή:

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 4 & 5 ημέρες

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 4 & 5 ημέρες

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 4 ημέρες – 3 νύχτες

ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑ 4 ημέρες

ΣΟΦΙΑ 4 ημέρες

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ 6ημερες – 4 νύχτες 
(15ε ανά άτομο ανά διαδρομή)

"ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID  
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙ"

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σε αυτά τα ταξίδια μπορούν να συμμετέχουν ταξιδιώτες οι οποίοι φέ-
ρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή έγκυρο πιστοποιητικό ανάρρωσης 
(διάρκειας 6 μηνών) εφόσον η χώρα ή όλες οι χώρες του ταξιδιού 
το αποδέχονται ως μοναδικό απαραίτητο ταξιδιωτικό έγγραφο για 
τον Covid 19.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε αυτά τα ταξίδια μπορούν να συμμετέχουν ταξιδιώτες οι οποίοι φέ-
ρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή έγκυρο πιστοποιητικό ανάρρωσης 
(διάρκειας 6 μηνών) ή rapid / pcr test σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθετική ρύθμιση.

Μην παραλείψετε να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής 
στην ιστοσελίδα μας www.athoshellas.gr
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7ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στην Πολωνία

Πανόραμα
Πολωνίας

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτήση-Κρακοβία | Γνωριμία με την πόλη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο την Κυριακή 24 Οκτωβρίου στις 13.30. Αφού 
γνωριστούμε, θα περάσουμε τον έλεγχο και θα πάρουμε την απευθείας πτήση 
για την πανέμορφη Κρακοβία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, στην 
καρδιά της πόλης, το Puro Old Town 4*.
Στο δρόμο για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
πόλη. Τακτοποιήστε τα πράγματα σας στο δωμάτιο και ετοιμαστείτε για μια βόλτα 
στο μοναδικό ιστορικό κέντρο της κοσμοπολίτικης Κρακοβίας. Το βράδυ μπορείτε 
να έχετε μια πρώτη γνωριμία στη νυχτερινή πόλη, να περιπλανηθείτε στα στενά 
δρομάκια της και να απολαύσετε το ποτό ή το φαγητό σας στα δεκάδες μπαράκια 
και εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική πλατεία.

2η ημέρα: Κρακοβία | Περιήγηση πόλης - Basilica Mariacka - 
αγορά υφασμάτων - Κάστρο Wawel - Εβραϊκή συνοικία 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για την περιήγηση πόλης, για να γνωρί-
σουμε τους θησαυρούς της Κρακοβίας. Στην ξενάγηση αυτή θα περάσουμε από 
την μνημειώδη πλατεία της Κρακοβίας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε 
την επιβλητική ‘Basilica Mariacka’, (Η Βασιλική της Κοιμήσεως της Θεοτόκου) και 
να μάθουμε τον μύθο πίσω από την μελωδία της σάλπιγγας που αντηχεί κάθε 
μία ώρα σε όλη την πόλη. Θα δούμε, επίσης, και την ‘Αγορά των Ύφασμάτων’, το 
αρχαιότερο mall της Ευρώπης. Επόμενοι σταθμοί της βόλτας μας αποτελούν το 
περίφημο ‘Κάστρο Wawel’, με τον θρυλικό δράκο της Κρακοβίας και ο ‘Καθεδρι-
κός Ναός’ ο οποίος αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό παζλ διαφορετικών χρωμάτων, 
σχημάτων και στυλ. Στο σημείο αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε μερικές 
από τις πιο ωραίες φωτογραφίες με θέα την πόλη ή το κάστρο, ιδανικές για το 
φωτογραφικό σας άλμπουμ ή τα stories σας.
Η βόλτα μας θα τελειώσει με επίσκεψη στην Εβραϊκή συνοικία (Kazimierz), που 
αποτελεί την πιο hip/εναλλακτική γειτονιά της πόλης. Εκεί βρίσκεται η παλαιότε-

ρη εβραϊκή συνοικία της Πολωνίας και γυρίστηκε η γνωστή ταινία «Η Λίστα του 
Σίντλερ», του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Για τους λάτρεις της αντίκας και του βίντατζ, 
κάποιες μέρες διοργανώνεται η Αγορά ‘Antiques Market’, που είναι το αντίστοιχο 
Porto Bello Road Market του Λονδίνου. Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος για 
βόλτα και φαγητό στην πόλη της Κρακοβίας. Για τους πιο τολμηρούς, προτείνουμε 
μία βόλτα με ποδήλατο δίπλα στο ποτάμι, καθώς η θέα είναι απλά μαγευτική. Για 
τους λάτρεις των μουσείων, σας προτείνουμε μία επίσκεψη στο ‘Εργοστάσιο του 
Όσκαρ Σίντλερ’, ένα μουσείο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για την ιστορία της 
Πολωνίας , στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τον ρόλο του Γερμανού 
Όσκαρ Σίντλερ στη διάσωση πολλών Εβραίων. Για τη βραδινή σας έξοδο, προτεί-
νουμε να απολαύσετε το ποτό σας σε ένα από τα πολλά μπαράκια της Εβραϊκής 
συνοικίας, η οποία διαθέτει πλούσια νυχτερινή ζωή.

3η ημέρα: Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα - Tarnow 
Θα αναχωρήσουμε το πρωί για την κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα, για να επισκε-
φθούμε τα αλατωρυχεία της, που αποτελούν μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των 
ορυχείων. 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.
Από το 1978 έχει τεθεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Ιδρύθηκε τον 13ο αι. και απο-
τελεί το δεύτερο παλαιότερο αλατωρυχείο της Ευρώπης. Μια ολόκληρη «κρυφή» 
, υπόγεια πόλη που εκτείνεται σε βάθος 327 μέτρων, σε εννέα επίπεδα. Τα τρία 
μόνο είναι ανοιχτά στο ευρύ κοινό, τα οποία και θα επισκεφτούμε, σε μια απόσταση 
περίπου 2 χιλιομέτρων. Θα έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε διάφορα έργα 
τέχνης και γλυπτά, λαξευμένα πάνω σε όγκους αλατιού. Ιδιαίτερο εντυπωσιακό 
κομμάτι των αλατορυχείων, αποτελεί το «Παρεκκλήσι της Αγίας Κίγκα», ένας 
καθεδρικός ναός με ύψος 12 μέτρα!

Εκδρομή στην Πολωνία | Αναχώρηση 24/10
Ταξίδι στις 3 σημαντικότερες πόλεις της Πολωνίας που αποτελούν σημεία αναφοράς ιστορικού,  
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η Κρακοβία, μία παλιά πόλη-κόσμημα, η οποία αποτέλεσε πρωτεύουσα της Πολωνίας για πάνω από 500 χρόνια. Μία πιο urban εκδοχή της Βαρσοβίας , χωρίς 
αυτό να της στερεί την αίγλη της αρχοντικής πόλης με τις αναγεννησιακές και γοτθικές πινελιές . Μία πόλη σταθμός, καθώς πολύ κοντά σε αυτήν βρίσκεται 
το πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης ‘Άουσβιτς’, ένας χώρος μνήμης των θυμάτων που έχασαν την ζωή τους στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού, πολύ κοντά στην πόλη της Κρακοβίας, αποτελεί το αλατωρυχείο Βιελίτσκα, το οποίο ιδρύθηκε τον 13Ο αι και 
λειτουργούσε ως χώρος εξόρυξης αλατιού μέχρι το 1996. Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι απαρτίζεται από 2040 αίθουσες με γλυπτά, εικόνες , 
ακόμα και παρεκκλήσια τα οποία έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από αλάτι. Δεν είναι τυχαίο που η πόλη της Κρακοβίας συμπεριλήφθηκε το 1978 στα 
μνημεία Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Το Βρότσλαβ, είναι ο παράδεισος του λάτρη της αρχιτεκτονικής αλλά δεν θα απογοητεύσει στο ελάχιστο όσους ψάχνουν μια σύγχρονη, ενδιαφέρουσα 
πόλη με ζωντανή νυχτερινή σκηνή. Είναι πολύ περισσότερα από μια γεμάτη χρώμα παλιά πόλη χτισμένη γύρω από την εκθαμβωτική μεσαιωνική πλατεία 
της. Αυτή η ιδιαίτερα πανέμορφη πόλη σου προσδίδει άρωμα τέχνης, ιστορίας και όχι μόνο. Τα γοτθικά κτίρια της σε συνδυασμό με τον ποταμό Οντέρ και 
τα μεγάλα πάρκα, σου υπόσχονται πως το ταξίδι σου θα είναι παραμυθένιο.
Η Βαρσοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας, βρίσκεται στην καρδιά της χώρας και αποτελεί μία ευχάριστη έκπληξη για τον κάθε ταξιδιώτη, ο οποίος μπορεί να 
«χαθεί» στα γραφικά δρομάκια της και να θαυμάσει τον αρχιτεκτονικό της πλούτο. Αναγεννημένη κυριολεκτικά από τις στάχτες της, είναι μία πρωτεύουσα 
που κατάφερε να δημιουργηθεί εκ θεμελίων μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και να εξελίσσεται μέχρι τις μέρες μας. Μία σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, όπου 
το μπαρόκ της Παλιάς Πόλης συνυπάρχει με τους ουρανοξύστες της Νέας Πόλης.

Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
• Απευθείας πτήση για Κρακοβία και επιστροφή από Βαρσοβία χωρίς περιττά χλμ. • Ιδανικά ωράρια πτήσεων με αναχώρηση μεσημέρι και επιστροφή βράδυ.
• Επιπλέον διανυκτέρευση στο παραμυθένιο Βρότσλαβ. • Διαμονή σε πολυτελέστατα ξενοδοχεία 4* στο κέντρο της κάθε πόλης.
• Προκράτηση για ξενάγηση στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα. • Περιήγηση στο στρατόπεδο Άουσβιτς – Μπίρκεναου και στον χώρο του Μουσείου.
• Ειδικές προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο σας.
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Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό. Σύνολο φόρων +145 ευρώ.

Μετά την επίσκεψη στα αλατωρυχεία συνεχίζουμε ανατολικά στη γεωγραφική 
περιοχή Μαλοπολσκα που απέχει 80 χλμ. Θα επισκεφτούμε την πόλη Tarnow. Θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τη παραδοσιακή πολωνική αρχιτεκτονική 
της πόλης, η οποία επηρεάστηκε έντονα από ξένους πολιτισμούς που κάποτε 
ζούσαν στη περιοχή. Εβραίοι, Γερμανοί, Αυστριακοί. Ολόκληρη η παλιά πόλη 
είναι έργο τέχνης του 16ου αιώνα. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα. Θα επισκε-
φτούμε τη μεγάλη πλατεία Kazimir, τον γοτθικό καθεδρικό ναό. Και εδώ όπως 
στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Πολωνίας υπήρχε εβραϊκή κοινότητα που 
περιορίσθηκε στο γκέτο της πόλης. Θα δούμε το δημαρχείο του 14ου αιώνα και 
ερείπια του αμυντικού τείχους 14-16ου αιώνα. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας στην Κρακοβία.
Το τελευταίο βράδυ στην Κρακοβία μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο για να εξε-
ρευνήσετε την μεσαιωνική πλατεία. Είναι από τις μεγαλύτερες του κόσμου, γεμάτη 
τουριστικούς πάγκους, αλλά και μια αγορά με παραδοσιακά προϊόντα, ενώ δεν της 
λείπουν και τα αξιοθέατα. Στην άκρη της υψώνεται η επιβλητική βασιλική εκκλησία 
της St. Mary, στο κέντρο της το εντυπωσιακό κτίσμα της σκεπαστής αγοράς, ενώ 
ποτέ δεν λείπουν οι άμαξες και οι πωλητές λουλουδιών ανάμεσα στα δεκάδες 
café που απλώνουν τραπέζια στο πλακόστρωτο.

4η ημέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Μπιρκενάου - Βρότσλαβ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για περιήγηση στο στρατόπεδο Άουσβιτς 
Μπίρκεναου που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Βρίσκεται στην πολωνική 
πόλη Oswiecim, περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κρακοβίας. Αποτελεί 
τον μεγαλύτερο χώρο συγκέντρωσης και εξόντωσης Εβραίων από το Γ’ Ράιχ, στα 
χρόνια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Μέσα από την περιήγηση στο τόπο που βασα-
νίστηκαν και εξοντώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι, θα ζήσετε μία συγκλονιστική 
εμπειρία. Ο χώρος αυτός, από το 1979, συγκαταλέγεται στα Μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO.
Αποχωρώντας με ανάμεικτα συναισθήματα, κατευθυνόμαστε στην πόλη Βρότσλαβ, 
κάποτε κομμάτι της Βοημίας, της Ουγγαρίας, της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατο-
ρίας, της Πρωσίας και της Γερμανίας. Έγινε πολωνικό το 1945, μετά το τέλος του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και είναι σήμερα μια υπέροχη πόλη ενός εκατομμυρίου 
ανθρώπων, 130 γεφυριών και 12 νησιών, όλα στον ποταμό Όντρα που τη διασχίζει. 
Με εμφανείς τις επιρροές της Βοημίας, της Αυστρίας και της Πρωσίας ακόμα 
και σήμερα, είναι ο παράδεισος του λάτρη της αρχιτεκτονικής αλλά δεν θα απο-
γοητεύσει στο ελάχιστο όσους ψάχνουν μια σύγχρονη, ενδιαφέρουσα πόλη με 
ζωντανή νυχτερινή σκηνή. Είναι πολύ περισσότερα από μια γεμάτη χρώμα παλιά 
πόλη χτισμένη γύρω από την εκθαμβωτική μεσαιωνική πλατεία της.
Αυτή η ιδιαίτερα πανέμορφη πόλη σου προσδίδει άρωμα τέχνης, ιστορίας και όχι 
μόνο. Τα γοτθικά κτίρια της σε συνδυασμό με τον ποταμό Οντέρ και τα μεγάλα 
πάρκα, σου υπόσχονται πως το ταξίδι σου θα είναι παραμυθένιο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος στη διάθεσή μας για μια πρώτη γνωριμία. 
Μπορείτε να επισκεφθείτε την κεντρική πλατεία Rynek, τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πλατεία της πολύχρωμης παραμυθούπολης της Πολωνίας. Στην πλατεία Rynek 
ή Market square θα βρείτε πολλά καφέ, μπαρ και εστιατόρια. Είναι το ιδανικό 
μέρος για περπάτημα και χαλάρωση. Επίσης, φιλοξενεί το παλιό δημαρχείο, το 
μουσείο της Πόλης και την εκκλησία της Αγίας Βασιλικής, όπου μπορείτε να 
θαυμάσετε το Βρότσλαβ από ψηλά. Το νησί του Καθεδρικού αποτελεί το αρχαι-
ότερο τμήμα αυτής της πολύχρωμης παραμυθούπολης της Πολωνίας και ίσως 
το πιο σημαντικό ιστορικά. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα αυτού του νησιού είναι: 
η Sand Bridge (Most Piaskowy), η ρωσική ορθόδοξη εκκλησία του Κύριλλου και 
Μεθόδιου, η Baroque βιβλιοθήκη και η γοτθικού ρυθμού εκκλησία της Παρθένας 
Μαρίας. Μπορείτε επίσης να θαυμάσετε το Μνημείο ανώνυμου περαστικού. Στο 
σταυροδρόμι των Pilsudskiego και Swidnicka βρίσκονται δεκατέσσερα αγάλματα 
φυσικού μεγέθους από χαλκό. Θα τα δείτε σίγουρα καθώς το σημείο δημιουργίας 
τους είναι σε πολύ κεντρικό δρόμο.

5η ημέρα: Περιήγηση πόλης - Βαρσοβία 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιήγησή μας και επειδή 
παραμύθι χωρίς νάνους δεν είναι παραμύθι, γι’ αυτό και το Βρότσλαβ θεωρείται 
η κορυφαία πολύχρωμη παραμυθούπολη της Πολωνίας καθώς περιστοιχίζεται 

από 163 νάνους. Οι μπρούτζινοι νάνοι (krasnale ή krasnoludki στα πολωνικά) φυ-
σικά δεν έχουν τυχαία θέση στο Βρότσλαβ. Ο μύθος λέει πως οι νάνοι έδιωξαν 
τον καλικάντζαρο Χοχλίκ από το Βρότσλαβ, όταν έφτασε με την βάρκα του εκεί. 
Έμειναν από τότε για να φυλάξουν την πόλη. Ο πραγματικός λόγος δημιουργίας 
τους, όμως, ήταν πολιτικός. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980, συνέβη η 
” Πορτοκαλί Επανάσταση ” (Pomaranczova Alternatyva) ή ” η επανάσταση των 
νάνων”. Τότε το κίνημα αντίστασης ζωγράφιζε πάνω από τα αντικυβερνητικά 
γκράφιτι, νάνους.
Στη συνέχεια θα δούμε το Δημαρχείο της πόλης το οποίο αποτελεί ένα κομψοτέ-
χνημα γοτθικού ρυθμού. Το παλαιότερο κομμάτι του δημαρχείου (consistorium) 
χτίστηκε το 1299 και αποτελείται από δύο κομμάτια: το κελάρι και τον Δυτικό Πύργο. 
Το πάρκο Szcytnicki, το σημαντικότερο πάρκο της πολύχρωμης παραμυθούπολης 
που αποτελείται από 1000 στρέμματα έκτασης. Αποτελείται από τον Ιαπωνικό 
Κήπο όπου τα κτήρια και η αρχιτεκτονική είναι από την φιλοσοφία της Ιαπωνίας. 
Ύπάρχει επίσης η πέργκολα, το Centennial Hall και ο ζωολογικός κήπος που όλα 
μαζί απαρτίζουν αυτό το μαγευτικό πάρκο. Με όλες αυτές τις όμορφες εικόνες 
αναχωρούμε για την Βαρσοβία. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στο κέντρο της πόλης το πολυτελές Leonardo Royal 4*.
Ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη, με την βοήθεια του συνοδού μας. 
Σας προτείνουμε να απολαύσετε μία δροσερή μπύρα, σε μία από τις πολλές 
γραφικές γειτονιές της, ή ένα ιδιαίτερο κοκτέιλ σε ένα roof garden από κάποιον 
ουρανοξύστη.

6η ημέρα: Βαρσοβία | Περιήγηση πόλης - Βασιλικό κάστρο - 
Ανάκτορο πολιτισμού 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην πόλη της Βαρσοβίας. Θα δούμε 
την πλατεία της Παλιάς πόλης με τα πολύχρωμα κτίρια και το Βασιλικό Κάστρο, το 
οποίο βρίσκεται στην είσοδο της Παλιάς πόλης και αποτελεί ιστορικό και εθνικό 
μνημείο. Στη συνέχεια, θα δούμε την πλατεία του Κάστρου (Plac Zamkowy) ,όπου 
δεσπόζει η 22 μέτρων στήλη του βασιλιά Zygmunt και το Βασιλικό Κάστρο (Zamek 
Krolewski), το οποίο ξαναχτίστηκε μετά τη ναζιστική καταστροφή. Δεν γίνεται να 
παραλείψουμε το μνημειώδες Ανάκτορο Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του 
Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το 
μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους 
Βασιλικούς Κήπους, το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που 
τιμήθηκε με Νόμπελ και το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους 
του ανακτόρου Λαζιένσκι. Ελεύθερο απόγευμα για να απολαύσετε την τοπική 
κουζίνα της Βαρσοβίας, ή να πιείτε το ποτό σας σε κάποιο από τα διάφορα μπαρ 
της πόλης. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε την underground και πιο εναλλακτική 
γωνιά της πόλης, την ‘περιοχή της Πράγας’. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε 
μια πιο καλλιτεχνική πλευρά της πόλης με γκαλερί, πολυχώρους πολιτισμού, αντι-
κερί αλλά και διάφορα μπαρ. Για τις οικογένειες, προτείνουμε το συναρπαστικό 
‘Κέντρο Επιστημών του Κοπέρνικο’. Πρόκειται για ένα διαδραστικό μουσείο, στο 
οποίο μπορείτε όχι μόνο να δείτε, αλλά και να συμμετέχετε σε δραστηριότητες. 
Τα παιδιά θα το λατρέψουν και εσείς θα ενθουσιαστείτε!

7η ημέρα: Βαρσοβία | πτήση επιστροφής 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην 
πόλη. Μια πόλη που καταστράφηκε εντελώς στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και 
κατάφερε να αποκατασταθεί πλήρως, με απόλυτο σεβασμό στην Ιστορία, μέσα 
από παλιές φωτογραφίες και αρχεία σύμφωνα με σχέδια του 18ου αιώνα, με την 
Παλιά Πόλη να μοιάζει τουλάχιστον 200 ετών ενώ στην πραγματικότητα μετρά 
μόλις μερικές δεκαετίες ζωής. Η πόλη σήμερα έχει μετατραπεί σε μια δυναμική 
πρωτεύουσα με καλλιτεχνικές ανησυχίες, εκθέσεις, φεστιβάλ κινηματογράφου, 
ατμοσφαιρικά καφέ και γοητευτικά μπιστρό. Σύγχρονο design από την μια ενώ 
από την άλλη, κτίρια με ρομαντικές προσόψεις και άρωμα παλιάς εποχής, μπαρόκ 
ναοί, παλιομοδίτικες άμαξες με άλογα.
Ο συνοδός μας βρίσκεται εκεί για να σας καθοδηγήσει, δίνοντας κάθε απαραίτητη 
πληροφορία. Αξιοποιήστε αυτό τον χρόνο με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμείτε. Στις 
17.00 αναχωρούμε από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 7ήμερη αεροπορική εκδρομή στην Πολωνία

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RYANAIR. • Αποσκευές: 1 προσωπικό 

αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά άτομο. • Διαμονή 
για 6 διαν/σεις στα αναφερόμενα ξενοδοχεία. • Πρωινό καθημερινά. • Μεταφορές - 
περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα. • Συνοδός εκδρομής. • 
Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται
• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, δημοτικοί φόροι πόλεων και προαιρετικές 

δραστηριότητες.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 7 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού  

4- 12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

24/10

Κρακοβία: 
PURO OLD TOWN 4*

Βρότσλαβ:
PURO STARE MIASTO 4*

Βαρσοβία:
LEONARDO ROYAL 4*

345 195 520

RYANAIR

ΘΕΣ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ 15.20 - 16.15
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΘΕΣ 19.30 - 22.45

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο 
(40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο
Εξασφαλισμένη προκάθιση
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6ήμερη αεροπορική εκδρομή 
σε Κρακοβία & Βαρσοβία

Κρακοβία 
Βαρσοβία

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτήση-Βαρσοβία | Γνωριμία με την 
πόλη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 12.00 και απευθείας πτήση για την 
πανέμορφη Βαρσοβία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, 
το Leonardo Royal Warsaw 4* . Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνω-
ριμία με την πόλη, με την βοήθεια του συνοδού μας. Σας προτείνουμε 
να απολαύσετε μία δροσερή μπύρα, σε μία από τις πολλές γραφικές 
γειτονιές της, ή ένα ιδιαίτερο κοκτέιλ σε ένα roof garden από κάποιον 
ουρανοξύστη.

2η ημέρα: Βαρσοβία - Περιήγηση πόλης
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην πόλη της Βαρσοβίας. 
Θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης με τα πολύχρωμα κτίρια και 
το Βασιλικό Κάστρο, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της Παλιάς πόλης 
και αποτελεί ιστορικό και εθνικό μνημείο. Στη συνέχεια, θα δούμε την 

πλατεία του Κάστρου (Plac Zamkowy) ,όπου δεσπόζει η 22 μέτρων 
στήλη του βασιλιά Zygmunt και το Βασιλικό Κάστρο (Zamek Krolewski), 
το οποίο ξαναχτίστηκε μετά τη ναζιστική καταστροφή. Δεν γίνεται να 
παραλείψουμε το μνημειώδες Ανάκτορο Πολιτισμού και Επιστήμης, 
δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει 
την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, από τα ομορ-
φότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, το Εβραϊκό Γκέτο, 
το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ και το 
άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου 
Λαζιένσκι. Ελεύθερο απόγευμα για να απολαύσετε την τοπική κουζίνα 
της Βαρσοβίας, ή να πιείτε το ποτό σας σε κάποιο από τα διάφορα 
μπαρ της πόλης. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε την underground 
και πιο εναλλακτική γωνιά της πόλης, την ‘περιοχή της Πράγας’. Εκεί θα 
έχετε τη δυνατότητα να δείτε μια πιο καλλιτεχνική πλευρά της πόλης με 
γκαλερί, πολυχώρους πολιτισμού, αντικερί αλλά και διάφορα μπαρ. Για 
τις οικογένειες, προτείνουμε το συναρπαστικό ‘Κέντρο Επιστημών του 
Κοπέρνικο’. Πρόκειται για ένα διαδραστικό μουσείο, στο οποίο μπορείτε 

Ταξίδι στις δύο σημαντικότερες πόλεις της Πολωνίας που αποτελούν σημεία αναφοράς αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η Βαρ-
σοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας, βρίσκεται στην καρδιά της χώρας και αποτελεί μία ευχάριστη έκπληξη για τον κάθε ταξιδιώτη, ο οποίος μπορεί 
να «χαθεί» στα γραφικά δρομάκια της και να θαυμάσει τον αρχιτεκτονικό της πλούτο. Αναγεννημένη κυριολεκτικά από τις στάχτες της, είναι μία 
πρωτεύουσα που κατάφερε να δημιουργηθεί εκ θεμελίων μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και να εξελίσσεται μέχρι τις μέρες μας. Μία σύγχρονη 
ευρωπαϊκή πόλη, όπου το μπαρόκ της Παλιάς Πόλης συνυπάρχει με τους ουρανοξύστες της Νέας Πόλης. Στον αντίποδα, η Κρακοβία, μία παλιά 
πόλη-κόσμημα, η οποία αποτέλεσε πρωτεύουσα της Πολωνίας για πάνω από 500 χρόνια. Μία πιο urban εκδοχή της Βαρσοβίας , χωρίς αυτό να της 
στερεί την αίγλη της αρχοντικής πόλης με τις αναγεννησιακές και γοτθικές πινελιές . Μία πόλη σταθμός, καθώς πολύ κοντά σε αυτήν βρίσκεται το 
πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης ‘Άουσβιτς’, ένας χώρος μνήμης των θυμάτων που έχασαν την ζωή τους στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού, πολύ κοντά στην πόλη της Κρακοβίας, αποτελεί το αλατωρυχείο Βιελίτσκα, το οποίο ιδρύθηκε 
τον 13Ο αι και λειτουργούσε ως χώρος εξόρυξης αλατιού μέχρι το 1996. Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι απαρτίζεται από 2040 αίθουσες 
με γλυπτά, εικόνες , ακόμα και παρεκκλήσια τα οποία έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από αλάτι. Δεν είναι τυχαίο που η πόλη της Κρακοβίας 
συμπεριλήφθηκε το 1978 στα μνημεία Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
• Απευθείας πτήση για Βαρσοβία και επιστροφή από Κρακοβία χωρίς περιττά χλμ.
• Ιδανικά ωράρια πτήσεων 
• Διαμονή στη Βαρσοβία στο Leonardo Royal Warsaw 4* και στην Κρακοβία στο Puro Old Town 4*
• Προκράτηση για ξενάγηση στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
• Περιήγηση στο στρατόπεδο Άουσβιτς – Μπίρκεναου
• Ειδικές προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο σας

Γιατί δεν πρέπει η Πολωνία να λείπει από την λίστα των ταξιδιών σας
• Τόσο η Βαρσοβία όσο και η Κρακοβία έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της ανθρωπότητας και στον πολιτισμό της.
• Είναι η γενέτειρα πολλών διάσημων καλλιτεχνών και επιστημόνων όπως του Κοπέρνικου, της Μαρί Κιουρί, του Ρομάν Πολάνσκι και του Σοπέν.
• Μπορεί να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Από τα μουσεία και τις γκαλερί μέχρι τα εστιατόρια με αστέρια Μισελέν, το street food 

και τα εναλλακτικά μπαρ.
• Στην Πολωνία υπάρχουν τα λεγόμενα vodka bistro,καθώς είναι μία χώρα με μεγάλη παραγωγή βότκας.
• Ένα πολύ μεγάλο μέρος της Κρακοβίας είναι ενταγμένο στην UNESCO και είναι από τις ελάχιστες πόλεις που έμειναν ανέπαφες από τον Β’ 

Παγκόσμιο πόλεμο.
• Σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η Πολωνία έχει πλούσια νυχτερινή ζωή.
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Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 6ήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρακοβία & στη Βαρσοβία

όχι μόνο να δείτε, αλλά και να συμμετέχετε σε δραστηριότητες. Τα 
παιδιά θα το λατρέψουν και εσείς θα ενθουσιαστείτε!

3η ημέρα: Βαρσοβία - Άουσβιτς Μπιρκενάου - 
Κρακοβία
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την περιήγηση μας στο 
στρατόπεδο Άουσβιτς Μπίρκεναου. Βρίσκεται στην πολωνική πόλη 
Oswiecim, περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κρακοβίας. Απο-
τελεί τον μεγαλύτερο χώρο συγκέντρωσης και εξόντωσης Εβραίων 
από το Γ’ Ράιχ, στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Μέσα από την 
περιήγηση στον τόπου όπου βασανίστηκαν και εξοντώθηκαν εκατομ-
μύρια Εβραίοι, θα ζήσετε μία συγκλονιστική ταξιδιωτική εμπειρία. Ο 
χώρος αυτός, από το 1979, συγκαταλέγεται στα Μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Αποχωρώντας με ανάμεικτα συναισθήματα, 
κατευθυνόμαστε στην πόλη της Κρακοβίας.Άφιξη αργά το απόγευμα και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο κέντρο της πόλης το πολυτελές 
Puro Old Town 4*. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη με τη βοήθεια του συνοδού σας.

4η ημέρα: Κρακοβία| Περιήγηση πόλης
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο.Ξεκινάμε για την περιήγηση της πόλης με 
τα πόδια, για να γνωρίσουμε τους θησαυρούς της Κρακοβίας. Στην 
ξενάγηση αυτή θα περάσουμε από την μνημειώδη πλατεία της Κρακο-
βίας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την επιβλητική ‘Basilica 
Mariacka’,(Η Βασιλική της Κοιμήσεως της Θεοτόκου) και να μάθουμε τον 
μύθο πίσω από την μελωδία της σάλπιγγας που αντηχεί κάθε μία ώρα 
σε όλη την πόλη. Θα δούμε, επίσης, και την ‘Αγορά των Ύφασμάτων’, 
το αρχαιότερο mall της Ευρώπης. Ένας ακόμα σταθμός της βόλτας 
μας αποτελεί το περίφημο ‘Κάστρο Wawel’, με τον θρυλικό δράκο της 
Κρακοβίας και ο ‘Καθεδρικός Ναός της Κρακοβίας’, ο οποίος αποτελεί 
ένα αρχιτεκτονικό παζλ διαφορετικών χρωμάτων, σχημάτων και στυλ. 
Στο σημείο αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε μερικές από τις 
πιο ωραίες φωτογραφίες με θέα την πόλη ή το κάστρο, ιδανικές για το 
φωτογραφικό σας άλμπουμ ή τα stories σας. Η βόλτα μας θα τελειώσει 
με την επίσκεψη μας στην Εβραϊκή συνοικία (Kazimierz), που αποτελεί 
την πιο hip/εναλλακτική γειτονιά της πόλης. Εκεί βρίσκεται η παλαιότερη 
εβραϊκή συνοικία της Πολωνίας και γυρίστηκε η γνωστή ταινία «Η Λίστα 
του Σίντλερ», του Στήβεν Σπίλμπεργκ. Για τους λάτρεις της αντίκας και 

του βίντατζ, κάθε Σάββατο διοργανώνεται η Αγορά ‘Antiques Market’, 
που είναι το αντίστοιχο Porto Bello Road Market του Λονδίνου. Στη 
συνέχεια, ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό στην πόλη της Κρα-
κοβίας. Για τους πιο τολμηρούς, προτείνουμε μία βόλτα με ποδήλατο 
δίπλα στο ποτάμι , καθώς η θέα είναι απλά μαγευτική. Για τους λάτρεις 
των μουσείων, σας προτείνουμε μία επίσκεψη στο ‘Εργοστάσιο του 
Όσκαρ Σίντλερ’, ένα μουσείο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για την 
ιστορία της Πολωνίας , στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και 
τον ρόλο του Γερμανού Όσκαρ Σίντλερ στη διάσωση πολλών Εβραίων. 
Για τη βραδινή σας έξοδο, προτείνουμε να απολαύσετε το ποτό σας σ’ 
ένα από τα πολλά μπαράκια της Εβραϊκής συνοικίας, η οποία διαθέτει 
πλούσια νυχτερινή ζωή.

5η ημέρα: Κρακοβία | Επίσκεψη στα Αλατωρυχεία 
Βιελίτσκα
Παίρνουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο και ετοιμαζόμαστε για την 
αναχώρησή μας για τo Αλατωρυχείο Βιελίτσκα, τo οποίο βρίσκεται πε-
ρίπου 15χλμ νοτιοανατολικά της Κρακοβίας. Από το 1978 έχει τεθεί υπό 
την αιγίδα της UNESCO. Ιδρύθηκε τον 13ο αι. και αποτελεί το δεύτερο 
παλαιότερο αλατωρυχείο της Ευρώπης. Μια ολόκληρη «κρυφή» , υπό-
γεια πόλη που εκτείνεται σε βάθος 327 μέτρων, σε εννέα επίπεδα. Τα 
τρία μόνο είναι ανοιχτά στο ευρύ κοινό, τα οποία και θα επισκεφτούμε, 
σε μια απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων. Θα έχουμε τη δυνατότητα να 
θαυμάσουμε διάφορα έργα τέχνης και γλυπτά, λαξευμένα πάνω σε 
όγκους αλατιού. Ιδιαίτερο εντυπωσιακό κομμάτι των αλατωρυχείων, 
αποτελεί το «Παρεκκλήσι της Αγίας Κίνγκα», ένας καθεδρικός ναός με 
ύψος 12 μέτρα! Μετά το πέρας της ξενάγησης, επιστροφή στην πόλη 
της Κρακοβίας. Ελεύθερο βράδυ για ποτό και φαγητό στην πόλη της 
Κρακοβίας.

6η ημέρα: Κρακοβία | Επιστροφή
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα 
στην πόλη. Σας προτείνουμε μία βόλτα στο δάσος Las Wolski, στο οποίο 
βρίσκεται και ο ζωολογικός κήπος της Κρακοβίας. Αναχώρηση από το 
ξενοδοχείο την προκαθορισμένη ώρα για τον δρόμο της επιστροφής. 
Άφιξη στο αεροδρόμιο γεμάτοι με ωραίες αναμνήσεις και δίνοντας 
ραντεβού για το επόμενο μας ταξίδι!

 Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία.
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο.
• Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων,δραστηριοτήτων 
• Δημοτικοί φόροι πόλεων πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
• Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες
• Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  
4-12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

26/10

Βαρσοβία:
LEONARDO ROYAL WARSAW 

4*

Κρακοβία : 
PURO OLD TOWN 4*

495 350 640

RYANAIR

ΘΕΣ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ 14.00 - 15.20
ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΘΕΣ 11.30 - 14.25

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο 
(40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο
Εξασφαλισμένη προκάθιση
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Αλσατία
Στρασβούργο
Κρασοχώρια
Χαϊδελβέργη

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτηση για Βασιλεία, Περιήγηση πόλης - 
Κολμάρ - Στρασβούργο 
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έλεγχος εισιτήριων 
και απευθείας πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη και γνωριμία με το συνοδό 
μας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημ-
μένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των 
κατοίκων. Ξεκινάμε την περιήγηση στην πιο βιομηχανοποιημένη πόλη 
της χώρας. Η Βασιλεία βρίσκεται στο σημείο γνωστό ως το τριεθνές, 
ακριβώς στα σύνορα με τη Γαλλία και τη Γερμάνια. Σημείο αναφοράς της, 
ο ποταμός Ρήνος, ο οποίος πηγάζει από τις νοτιοανατολικές Ελβετικές 
Άλπεις και συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια μέχρι την Ολλανδία, όπου και 
εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα μετά από μια πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο 
σημαντικά αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz με τις 
αλληγορικές φιγούρες, και ο καθεδρικός ναός ο οποίος φτάνει το ύψος 
των 67 μέτρων σηματοδοτώντας το θρησκευτικό κέντρο της πόλης. Θα 
ακολουθήσουμε ακόμη το πλακόστρωτο δρομάκι το οποίο μας οδηγεί 
στο μπαλκόνι του Ρήνου, όπου θα απολαύσουμε την θέα. Συνεχίζουμε 
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 δια-
περνάται 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 αναγεννησι-

ακή 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, σχεδια-
στές 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. Τελειώνοντας, αναχωρούμε 
για τη σημαντικότερη πόλη της Αλσατίας, το Στρασβούργο. Ο τοπικός 
πληθυσμός αποτελεί ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων, ενώ 
η πολη θεωρείται γέφυρα της ενότητας μεταξυ σύγχρονης Γαλλίας και 
Γερμανίας. Θα δούμε την πλατεία της παλιας πόλης με το Καθεδρικό ναο 
και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φωτογραφίες με φόντο τις περίτεχνες 
γέφυρες και φαγητό. Δεν θα παραλείψουμε να πάρουμε υπέροχα τοπικά 
σουβενίρ και πολύχρωμα είδη λαϊκής τέχνης. Τελειώνοντας μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας.

2η ημέρα: Στρασβούργο - Περιήγηση πόλης - 
Εκδρομή στα Κρασοχώρια 
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα και κυριότερη 
πόλη του νομού του κάτω Ρήνου, το Στρασβούργο. 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 

Απευθείας Πτήσεις για Βασιλεία και επιστροφή από Φρανκφούρτη για την αποφυγή περιττών χιλιομέτρων.

Οι γραφικές πόλεις, τα μοναδικά τοπία, οι φανταστικές διαδρομές, κυριολεκτικά θα σας εντυπωσιάσουν!

Ένα ταξίδι βγαλμένο από παραμύθι.

5ήμερη αεροπορική εκδρομή στην Αλσατία
Στρασβούργο - Κρασοχώρια & Χαϊδελβέργη
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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. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε μια 
ονειρεμένη κρουαζιέρα στα κανάλια. Το μεσημέρι σας προτείνουμε μια 
υπέροχη 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.

3η ημέρα: Μπάντεν Μπάντεν - Χαϊδελβέργη 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπά-
ντεν. 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. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Μανχαίμ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτε-
ρή πόλη του κρατιδίου μετά τη Στουτγάρδη και αναφέρεται για πρώτη 
φορά σε μια νομική πράξη του 766. Το 1607 απέκτησε προνόμια πόλης, 
ενώ στις αρχές του 18ου αιώνα ανακατασκευάστηκε αποκτώντας ένα 
ξεχωριστό πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα δούμε την Όπερα, το δημοτικό 
πάρκο και τον Πύργο του Νερού, σύμβολο της πόλης από το 19ο αιώνα. 
Θα μας εντυπωσιάσουν και τα μπαρόκ ανάκτορα που στεγάζουν πανε-
πιστημιακές σχολές. Χρόνος ελεύθερος. Τελειώνοντας, μετάβαση στην 
πανέμορφη πόλη της Χαϊδελβέργης. Μια πόλη που υπήρξε το κέντρο 
του γερμανικού ρομαντισμού και διαθέτει το παλαιότερο πανεπιστήμιο 

της χώρας ιδρυμένο το 1386. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος 
ελεύθερος για ξεκούραση.

4η ημέρα: Χαϊδελβέργη, περιήγηση πόλης 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην παραμυθένια πόλη της 
Χαϊδελβέργης, όπου θα δούμε το Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του 
βουνού Konigstuhl και την οδό των φιλοσόφων, από την οποία μπορεί-
τε 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 για 
σουβενίρ και αγορές. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Το βράδυ μην παραλείψετε να δοκιμάσετε παραδοσιακή μπύρα σε 
μια από τις παραδοσιακές μπυραρίες της πόλης.

5η ημέρα: Αναχώρηση για Τρίερ (η αρχαιότερη 
πόλη) περιήγηση – Φρανκφούρτη πτήση επιστροφής 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη Τρίερ, η οποία ιδρύθηκε το 16 π.Χ. 
από τον Αυτοκράτορα Αύγουστο με το όνομα Augusta Treverorum, είναι 
η αρχαιότερη πόλη της Γερμανίας, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα 
κέντρα κλασικών αρχιτεκτονικών μνημείων και πολύτιμων έργων τέ-
χνης. Η πόλη είναι ακόμη γνωστή, καθώς εδώ γεννήθηκε ο Γερμανός 
φιλόσοφος, ιστορικός, πολιτικός οικονομολόγος και θεμελιωτής του 
κομμουνισμού Καρλ Μαρξ, όπου το σπίτι του είναι σήμερα μουσείο. Στην 
περιήγησή μας, θα δούμε σπουδαία μεσαιωνικά αρχιτεκτονικά μνημεία, 
όπως τον καθεδρικό ναό, την εκκλησία Liebfrauenkirche, η οποία συνδέ-
εται με περίστυλο με το ναό και οικοδομήθηκε από το 1227 έως το 1243, 
τη μεσαιωνική κεντρική αγορά με τα κτίρια Steipe και Rotes Haus, την 
εκκλησία St. Gangolf, το κεντρικό κτίσμα Marktkreuz της πλατείας, το 
σιντριβάνι Petrusbrunnen και το κοντινό σοκάκι Judengasse, το αβαείο 
των Βενεδικτίνων St. Matthias και τους προστατευτικούς κατοικήσιμους 
πύργους, όπως τον Πύργο των Φράγκων ή τον Πύργος της Ιερουσαλήμ. 
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό σε κάποιο από τα εκπληκτικά εστιατό-
ρια που έχουν εξαιρετικές διακρίσεις και προσφέρουν γαστριμαργικές 
απολαύσεις που δεν φοβούνται τις συγκρίσεις. Τελειώνοντας, μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 5ήμερη αεροπορική εκδρομή στην Αλσατία, στο Στρασβούργο, στα Κρασοχώρια & στην Χαϊδελβέργη

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό. Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ( 2,45ε / άτομο / διανυκτέρευση ) στο Στρασβούργο. Σύνολο φόρων +145 ευρώ.

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται
• Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, τοπικοί φόροι πόλεων και ότι 

αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΑΛΣΑΤΙΑ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

26/10

Στρασβούργο:

LAGRANCE CITY RESIDENCE 4* 

Χαιδελβέργη :

LEONARDO WALLDORF 4*

445 350 550

ΘΕΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ  
EASYJET 10.45 - 12.10 

ΦΡΑΝΚΦΟΎΡΤΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
RYANAIR 18.15 - 21.45

Περιλαμβάνεται 1 μικρή χειραποσκευή - σάκος 
(διαστ.40χ20χ25cm) ανά άτομο & 1 αποσκευή 

έως 20κ ανά 2 άτομα
Εξασφαλισμένη προκάθιση
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7ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στις χώρες της Βαλτικής

Χώρες 
Βαλτικής

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Αναχώρηση - Ταλίν - Ξενάγηση πόλης 
(Θερινό ανάκτορο Μεγάλου Πέτρου) 
Αναχώρηση νωρίς τα ξημερώματα και μέσω ενδιάμεσου σταθμού (Ρίγα), 
φτάνουμε στο Ταλίν, την όμορφη πρωτεύουσα της Εσθονίας. Χωρίς να 
χάσουμε χρόνο ξεκινάμε την γνωριμία μας με την πόλη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα περπατήσουμε στον λόφο Τούμπεα (Toompea), όπου θα 
δούμε το παλιό κάστρο με τον ψηλότερο πύργο της πόλης, το μπαρόκ 
παλάτι (σημερινό κοινοβούλιο) και τις έξοχα διατηρημένες εκκλησίες του 
13ου αιώνα, ενώ θα απολαύσουμε και τη μοναδική θέα στην παλιά και τη 
σύγχρονη πόλη, το λιμάνι και τον κόλπο του Ταλίν. Η παλιά πόλη – Παγκόσμι-
ας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO – αποτελείται από δύο επίπεδα 
και έχει εξαιρετικά καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά τείχη και πύργους. Στην 
πλατεία της αγοράς δεσπόζει το μοναδικό μεσαιωνικό δημαρχείο, καθώς 
και το παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης. Θα περπατήσουμε στο πάρκο 
Kadriorg, αφιερωμένο στην τσαρίνα Αικατερίνη, με τα υπέροχα λουλούδια 
και τη λίμνη των κύκνων και θα επισκεφθούμε το παρακείμενο μουσείο 
ευρωπαϊκής ζωγραφικής, πρώην θερινό ανάκτορο του Μεγάλου Πέτρου. 
Θα δούμε επίσης τα ερείπια του μοναστηριού της Pirita, αφιερωμένο στην 

Αγία Βιργινία. Με όλες αυτές αυτές τις όμορφες (πρώτες) εικόνες - γιατί 
θα ακολουθήσουν πολλές στη διάρκεια της εκδρομής μας, καταλήγουμε 
στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Ταλίν - Ταρτού 
Αφού πάρουμε ένα πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο, θα αναχωρήσου-
με για το Ταρτού (Tartu), την αρχαιότερη και ίσως πιο γραφική πόλη 
της χώρας. Θα ξεκινήσουμε με το πανεπιστήμιό, το αρχαιότερο της 
Βόρειας Ευρώπης και θα περπατήσουμε στο παλαιότερο τμήμα για να 
επισκεφθούμε την αναστηλωμένη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με τα 
μοναδικά αγαλματίδια από τερακότα. Θα δούμε τον λόφο Ντομ, ένα 
ρομαντικό πάρκο με τις μικρές γέφυρες του Αγγέλου και Διαβόλου, 
τα ερείπια του καθεδρικού ναού του 13ου αιώνα, του μεγαλύτερου των 
Βαλτικών χωρών, καθώς και την πλατεία του Δημαρχείου, που είναι ένα 
καλοδιατηρημένο δείγμα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για περιπλάνηση και θα επιστρέψουμε στο Ταλίν 
όπου το βράδυ και με την καθοδήγηση του συνοδού μας, μπορείτε να 
κάνετε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο για να γνωρίσετε τη νυχτερινή 
ζωή της πρωτεύουσας.

Εκδρομή στις χώρες της Βαλτικής, 28η Οκτωβρίου 2021
Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο… 3 υπέροχες χώρες σε ένα ταξίδι.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ
Ταλίν - ανάκτορο Μεγάλου Πέτρου - Ταρτού - Sigulda - Turaida - Ρίγα - Μουσείο Αυτοκινήτου -  
Γιούρμαλα Βίλνιους - Τρακάι

23/10 – 29/10/21
Μεσαιωνικά κτίρια με στέγες από την εποχή των ιπποτών, προσόψεις που καλύπτουν όλη την γκάμα των παστέλ χρωμάτων, στενά σοκάκια, εντυ-
πωσιακά κάστρα, ήσυχες λίμνες και πανέμορφες διαδρομές. Το πρόγραμμα αυτό έχει τα σωστά «χαρακτηριστικά» για μια συγκλονιστική εμπειρία 
σε μια Ευρώπη που δεν φαντάζεστε πως υπάρχει. Για εσάς έχουμε εξασφαλίσει αεροπορικές θέσεις με την Air Baltic, με πτήσεις που βολεύουν 
το πρόγραμμα αυτό. Πτήση για Ταλίν και επιστροφή από Βίλνιους για να μην έχουμε περιττά χλμ. Ξενοδοχεία κεντρικά, ειδικά επιλεγμένα με καλή 
αναλογία ποιότητας – τιμής (value for money). Οι καθημερινές μας επισκέψεις είναι ειδικά προσεγμένες, ώστε να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς απλά χαλαρώστε και απολαύστε το μοναδικό αυτό ταξίδι…

επιπλέον…

• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα.

• Ιδανικός συνδυασμός πτήσεων της AIR BALTIC με αναχώρηση για Ταλίν και επιστροφή από Βίλνιους.

• Βολικά ωράρια πτήσεων με αναχώρηση πρωί και επιστροφή βράδυ για 7 “γεμάτες” ημέρες.

• Διαμονή μόνο σε πολυτελή ξενοδοχεία 4*.

• Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετός χρόνος στη διάθεσή σας.

• Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες.

• Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων.
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3η ημέρα: Ταλίν - Sigulda - Turaida - Ρίγα 
Πρωινό και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Λετονίας, τη Ρίγα. Φεύ-
γοντας από την Εσθονία, θα σταματήσουμε σε μια από τις πιο όμορφες 
πόλεις, την Σίγκουλντα (Sigulda), πόλη του αθλητισμού, των πάρκων, των 
θρύλων και της Ιστορίας. Στη διαδρομή μας προς τη Ρίγα, θα επισκεφθούμε 
ένα από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα της Λετονίας, το κάστρο Τουράιντα. Το 
όνομά του θα πει «Κήπος του Θεού» και κατασκευάστηκε το 1214 ως κατοι-
κία του Αρχιεπισκόπου, στη θέση ενός προγενέστερου ξύλινου κάστρου. 
Στους αιώνες που ακολούθησαν, το κάστρο κατακτήθηκε από Πολωνούς, 
Σουηδούς και Ρώσους, ενώ μετά την πυρκαγιά του 1776 καταστράφηκε 
και ερημώθηκε. Από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα ξεκίνησε η σταδι-
ακή αποκατάστασή του. Σήμερα αποτελεί το πιο επισκέψιμο κάστρο της 
χώρας. Θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια θα έχουμε 
μια πρώτη γνωριμία με τη νυχτερινή ζωή της πόλης.
4η ημέρα: Ρίγα - Περιήγηση πόλης - Μουσείο Αυτοκινήτου - Γιούρμαλα 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ετοιμαζόμαστε για μια 
όμορφη ξενάγηση στην πόλη. Η παλιά πόλη της Ρίγα είναι από τις καλύτερα 
διατηρημένες στην ήπειρό μας. Απλωμένη σε μια πεδιάδα που διασχίζει ο 
ποταμός Daugava, η πόλη «απαντά» στη γραφικότητα του Βίλνιους με τη δική 
της εντυπωσιακή art nouveau αρχιτεκτονική, την ιστορική παλιά συνοικία 
Vecriga και τα μεγάλα, πανέμορφα και καταπράσινα πάρκα, κατά μήκος 
της παλιάς μεσαιωνικής τάφρου, στα οποία η Ρίγα οφείλει μεγάλο μέρος 
της φήμης της. Στη σημερινή μας ξενάγηση θα περπατήσουμε στην παλιά 
πόλη, θα δούμε υπέροχα γοτθικά μνημεία, κτίρια διαφόρων αρχιτεκτονικών 
ρυθμών, την πλατεία του δημαρχείου καθώς και την πλατεία του καθεδρικού 
ναού. Θα κλείσουμε την ξενάγησή μας με μία βόλτα στο νεότερο τμήμα 
της πόλης, όπου θα θαυμάσουμε έργα του σπουδαίου Michail Eisenstein 
και θα επισκεφτούμε το μουσείο με τα αυτοκίνητα - αντίκες Riga Motor 
Museum. Θα κλείσουμε τη μέρα μας με μια επίσκεψη (εφόσον ο καιρός το 
επιτρέπει) στη θάλασσα! Η Γιούρμαλα (Jurmala) αποτελεί το μεγαλύτερο 
θέρετρο της Βαλτικής. Πρόκειται για μια περιοχή μήκους 32 και πλάτους 3 
χιλιομέτρων, με υπέροχες παραλίες από λευκή άμμο, που βρίσκεται ανάμεσα 
στον Κόλπο της Ρίγας στην Βαλτική Θάλασσα και τον ποταμό Λιέλουπε.

5η ημέρα: Ρίγα - Ανάκτορο Ρούνταλε - Λόφος  
των Σταυρών - Κάουνας - Βίλνιους 
Πρωινό και αφήνουμε την πρωτεύουσα της Λετονίας για να κατευθυνθούμε 
προς το Βίλνιους μέσω μιας διαδρομής που σίγουρα δεν είναι αδιάφορη. 
Πρώτα θα κάνουμε στάση στο ανάκτορο Ρούνταλε, χτισμένο τον 18ο αιώνα 
από τον μέγα αρχιτέκτονα Ραστρέλι, έδρα του Ερνστ Γιόχαν φον Μπούρεν, 
Δούκα του Κόρλαντ. Επόμενη στάση στο Λόφο των Σταυρών, στην περι-
οχή Σιαιουλάι, τόπο προσκυνήματος του Λιθουανικού καθολικισμού. Στη 
συνέχεια θα γνωρίσουμε το Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
Λιθουανίας, στη συμβολή των ποταμών Nemunas και Neris. Περπατώντας 
στην περιοχή του κάστρου και ατενίζοντας πανοραμικά την πόλη διαπιστώ-
νουμε ότι πολλά στοιχεία της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα τους βρίσκονται η εκκλησία της 

Αγίας Γερτρούδης, το Δημαρχείο της πόλης, το οποίο ονομάζεται επίσης 
και “Λευκός Κύκνος” αλλά και ο Καθεδρικός Ναός. Το απόγευμα θα μας 
βρει στην παραμυθένια πρωτεύουσα και την μεγαλύτερη πόλη της Λιθου-
ανίας, το Βίλνιους όπου και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
μπορείτε να κάνετε μια πρώτη βόλτα στο ιστορικό κέντρο για να γνωρίσετε 
την κοσμοπολίτικη ζωή της πρωτεύουσας.

6η ημέρα: Βίλνιους - Περιήγηση πόλης 
Μετά το πρωινό και χωρίς να χάσουμε χρόνο ξεκινάμε την γνωριμία με την 
πόλη, η οποία είναι χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Βίλνελε και Νέρις. 
‘Οπως οι περισσότερες μεσαιωνικές πόλεις, έτσι και η Βίλνα αναπτύχθηκε 
γύρω από το δημαρχείο, το οποίο είναι Αναγεννησιακού ρυθμού. Θα περπα-
τήσουμε στον κύριο πεζόδρομο, στην οδό Pilies για να φτάσουμε στο πρώτο, 
ιστορικό πανεπιστήμιο της Βίλνας με το επίσημο όνομα ¨Πανεπιστήμιο Β. 
Καπτσούκας¨, το οποίο χτίστηκε το 1579. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε 
τον Καθεδρικό Ναό της Θεοτόκου, θα περάσουμε από την Πύλη Dawn με 
το μοναδικό ξυλόγλυπτο της Παναγίας και θα καταλήξουμε στη συνοικία 
Ουζούπης στην άλλη πλευρά του ποταμού. Θα εντυπωσιαστείτε από το 
ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου όπως και της Αγίας Άννας, ενώ 
θα γοητευτείτε από το καταπράσινο περιβάλλον που περιβάλλει την πόλη. 
Το απόγευμα μπορείτε με την καθοδήγηση του συνοδού να κάνετε μια 
βόλτα στο ιστορικό κέντρο ή μια επίσκεψη σε οτιδήποτε επιθυμείτε. Μια 
καλή πρόταση είναι το Μουσείο των θυμάτων της γενοκτονίας εκεί όπου 
βρισκόταν η έδρα του πρώην αρχηγείου της KGB, απέναντι από την πλατεία 
Lukiskes. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση για να 
απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα με παραδοσιακούς χορούς tango.

7η ημέρα: Βίλνιους - Τρακάι - Πτήση επιστροφής 
Μετά το πρωινό μας θα κάνουμε μια επίσκεψη στην περιοχή του Τρακάι, 
μια πόλη κυριολεκτικά χτισμένη πάνω στο νερό, περιτριγυρισμένη από 200 
λίμνες και 21 μικρά νησάκια. Ως έτος ίδρυσης του θεωρείται το 1337, όπου 
για πρώτη φορά αναφέρεται από τους Τεύκτονες Ιππότες, ενώ ένα ακόμη 
σημαντικό χαρακτηριστικό του Τρακάι είναι η πολυπολιτισμικότητα του, 
καθώς εκτός από τους Λιθουανούς, για αιώνες έχουν ζήσει εδώ Ρώσοι, 
Τάταροι, Πολωνοί και Εβραίοι. Τα τρία μεσαιωνικά κάστρα που βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή του, έχουν συνδεθεί με πλήθος θρύλων και πα-
ραδόσεων της περιοχής. Σημαντικότερο θεωρείται αυτό που βρίσκεται 
στο νησάκι της λίμνης Γκαλβέ, του 15ου αιώνα. Περπατώντας πάνω σε 
μια ξύλινη γέφυρα φτάνεις στην πύλη του κάστρου (είσοδος δωρεάν). 
Έχει μια μεγάλη αυλή στην οποία κάποιοι αναπαριστούν εκτελέσεις και 
μονομαχίες εκθέτοντας και κάποια όργανα βασανιστηρίων. Ύπάρχουν διά-
φορα εκθέματα διαφορετικών εποχών σε ειδικά δωμάτια . Eπιστρέφουμε 
στην πόλη και ο χρόνος θα είναι στη διάθεσή σας για να απολαύσετε το 
ιστορικό κέντρο. Ο συνοδός μας είναι εκεί για να σας καθοδηγήσει. Για 
το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη του Βίλνιους 
και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Οι 
εικόνες σβήνουν και μεταφέρονται στη μνήμη μας, όπου καταχωρούνται 
και μένουν ως μία εμπειρία ζωής!

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 7ήμερη αεροπορική εκδρομή στις χώρες της Βαλτικής

Σύνολο φόρων +145 ευρώ.

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της AIR BALTIC. • Αποσκευές: 1 χειραποσκευή 

(55X40X23εκ) και 1 προσωπικό αντικείμενο (30χ40χ10εκ) συνολικού βάρους 
έως 8κιλά & 1 αποσκευή έως 20κ / άτομο. • Διαμονή για 4 διαν/σεις στο 
ξενοδοχείο που θα επιλέξετε. • Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο. • Μεταφορές 
- περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα. • Συνοδός 
εκδρομής. • Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται
• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, δημοτικοί φόροι πόλεων  

και προαιρετικές δραστηριότητες.

ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ 7 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  
4-12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

23/10

Tαλίν: HESTIA EUROPA 4*

Ρίγα: RIGA ISLANDE 4*

Βίλνιους: LOOP 4*

495 369 629

AIR BALTIC
ΘΕΣ - ΡΙΓΑ  03.30 - 06.20
ΡΙΓΑ - ΤΑΛΙΝ  07.45 - 0835

ΒΙΛΝΙΟΎΣ - ΡΙΓΑ 20.50 - 21.40
ΡΙΓΑ - ΘΕΣ 2335 - 0225



13Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου | Φθινόπωρο 2021

6ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στη Βενετία, στο Μιλάνο & στις λίμνες της Λομβαρδίας

Βενετία 
Μιλάνο 
Λίμνες 
Λομβαρδίας

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Απευθείας πτήση Βενετία - Μέστρε 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> στις 12.30 το μεσημέρι και 
απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο Τρεβίζο της περιφέρειας Βένετο. 
Μετά την άφιξή μας κάνουμε μια πρώτη επίσκεψη στην πόλη Τρεβίζο της 
ομώνυμης ιταλικής επαρχίας. Μια πόλη χτισμένη σε πεδινή έκταση, στη 
συμβολή των ποταμών Σίλε και Μποτενίτζα, γεμάτη κανάλια, στενά σο-
κάκια, στοές, διατηρημένους τοίχους του 15ου αιώνα και πλούσια ιστορία. 
Μετά από αυτή την πρώτη μας ευχάριστη επίσκεψη θα μεταφερθούμε 
στο ξενοδοχείο μας στο Μέστρε, την “είσοδο” της Βενετίας.

2η ημέρα: Βενετία - Περιήγηση πόλης
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη 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 τόσο υγρή και τόσο ρομαντική 
ταυτόχρονα, τόσο όμορφη αλλά και τόσο σκοτεινή. 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. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια αναχώρηση για την “πόλη 
των Δόγηδων” την μοναδική Βενετία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
στην περιοχή Μέστρε.

3η ημέρα: Βερόνα - Λίμνη Γκάρντα – Σιρμιόνε - 
Μιλάνο 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αφήνοντας πίσω την υπέροχη Βενετία 
κατευθυνόμαστε για νέα μοναδικά μέρη με πρώτη στάση στην περίφη-
μη πόλη των αιώνιων εραστών του Σαιξπηρ, την γραφική Βερόνα. Θα 
θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή αρένα, τις πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι 

Σινιόρι, οι οποίες περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά 
κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι 
της Ιουλιέτας.
Συνεχίζουμε για την τη λίμνη Γκάρντα, τη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. 
Στη λίμνη εκβάλλει τα νερά του ο ποταμός Σάρκα και άλλοι 24 μικρότεροι 
ποταμοί. Το βόρειο τμήμα της λόγω των ανέμων που κατεβαίνουν από 
τις Άλπεις είναι ο παράδεισος αυτών που κάνουν θαλάσσια σπορ, όπως 
σκι με αλεξίπτωτο, σερφ, παραπέντε και άλλα τολμηρά αθλήματα. Το 
παλιό όνομα της λίμνης ήταν Benaco από τους πύργους που υπάρχουν 
στο χωριό Torri di Benaco. Το τωρινό της όνομα Garda βγαίνει από την 
λέξη guardia (φρουρός), επειδή στο όρος Baldo υπήρχε φρούριο που 
έλεγχε την περιοχή.
Η νότια πλευρά της χαρακτηρίζεται από χαμηλούς λόφους, ενώ στα 
βόρεια δεσπόζουν απότομες, βραχώδεις ακτές.
Θα δούμε την πόλη Sirmione, μια χερσόνησο που εκτείνεται μέσα στη 
λίμνη Γκάρντα και αποκαλείται «Πέρλα της Λίμνης». Είναι μια μικρή 
παλιά πόλη, ένας μικρός παράδεισος, που έχει τόσα πολλά στοιχεία για 
να θαυμάσουμε. Στην αρχή της πόλης, αφού περάσουμε από θαυμάσι-
ους κήπους αριστερά και δεξιά, θα φτάσουμε στην επιβλητική Rocca 
Scaligera, που χτίστηκε τον 12ο αι για προστασία από τον στόλο των 
Scaligeri. Είναι πραγματικά μια θαυμάσια πόλη που το μισό της χερσο-
νήσου, καταλαμβάνεται από δρομάκια που αποτελούν και το ιστορικό 
της κέντρο. Θα δούμε ακόμη το μεσαιωνικό κάστρο Scaliger, το οποίο 
ξεκίνησε να χτίζεται το 1277 σε ένα στρατηγικό σημείο στην είσοδο της 
χερσονήσου για να προστατευθεί το λιμάνι και περιτριγυρίζεται με τάφρο 
νερού. Η βόλτα μας στο Σιρμιόνε θα είναι σαν ένα ταξίδι από τη ρωμαϊκή 
εποχή και τον μεσαίωνα έως σήμερα. Συνεχίζουμε για το Μιλάνο, για να 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Μιλάνο - Περιήγηση πόλης 
Σήμερα η μέρα μας θα είναι λίγο πιο ξεκούραστη, χωρίς πολλά χλμ, αφιε-
ρωμένη στην φημισμένη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με ξενάγηση πόλης όπου 
θα δούμε το Castello d’Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio 

Εκδρομή σε Βενετία - Μιλάνο & λίμνες Λομβαρδίας, 28η Οκτωβρίου
ΤΡΕΒΙΖΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - LAKE MAGGIORE

• Απευθείας πτήσεις από Θεσ/νίκη προς Βενετία και επιστροφή από Μιλάνο για την αποφυγή περιττών χιλιομέτρων

• Πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων στις καλύτερες πόλεις της Βόρειας Ιταλίας

• Διαμονή μόνο σε ξενοδοχεία 4*
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Emmanuelle II, την περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το 
Δημαρχείο και το εντυπωσιακό Ντουόμο. Στη συνέχεια ο χρόνος είναι 
στη διάθεσή σας. Είναι τόσα αυτά που μπορείς να δείς σε αυτή την πόλη 
που πραγματικά πρέπει να επιλέξεις. Ο συνοδός μας είναι εκεί για να 
σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία.

5η ημέρα: Λίμνες Β. ΙΤταλίας - Κόμο – Λουγκάνο – 
Λίμνη Maggiore 
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μια ακόμα υπέροχη μέρα μας περιμένει. 
Μπαίνουμε στο λεωφορείο και διασχίζοντας τους δρόμους της Λομβαρ-
δίας, φτάνουμε στην πόλη του μεταξιού, μια από τις ομορφότερες της 
Ιταλίας, χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, το περίφημο Κόμο. 
Στην περιήγησή μας, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, 
το ναό Σαν Φεντέλε, την παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού κέντρου 
με τα μεσαιωνικά κτίρια, θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο δρόμο. Συ-
νεχίζουμε για την Ελβετία και για την ιταλόφωνη περιοχή της χώρας. Η 

πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ είναι το Λουγκάνο, κτισμένο 
στην ομώνυμη λίμνη. Θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Αγ. Λαυρέντιου, 
την Κεντρική πλατεία της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο με τη Βίλλα 
Τζίανη και το Συνεδριακό Κέντρο. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη 
λίμνη Maggiore, που βρίσκεται στη νότια πλευρά των Άλπεων και είναι 
η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. Οργιώδες πράσινο που θα σας 
εντυπωσιάσει, καθώς η περιοχή είναι κατάφυτη με μεσογειακή βλάστηση 
και εξωτικά φυτά. Η λίμνη Maggiore είναι ακόμη γνωστή από το σπου-
δαίο μυθιστόρημα «Αποχαιρετισμός στα Όπλα» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ 
(Ernest Hemingway), όταν ο πρωταγωνιστής και η ερωμένη του πρέπει 
να διασχίσουν τη λίμνη κωπηλατώντας για να ξεφύγουν από την ιταλική 
αστυνομία (Καραμπινιέρι). Ελπίζουμε εσείς να μην έχετε τέτοιου είδους 
μπλεξίματα. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα: Μιλάνο – Πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη. 
Το μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 6ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Βενετία, στο Μιλάνο & στις λίμνες της Λομβαρδίας

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

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RYANAIR.
• Αποσκευές : 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο.
• Διαμονή για 5 διαν/σεις στα αναφερόμενα ξενοδοχεία.
• Πρωινό καθημερινά. 
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Συνοδός εκδρομής.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται
• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα και προαιρετικές δραστηριότητες.

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ - ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  
2-12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

26/10

Βενετία - Μέστρε  :
VENICE MICHELANGELO 4*

                  
Μιλάνο : 

ΚLIMA MILANO FIERE 4*

325 190 490

RYANAIR

ΘΕΣ-ΒΕΝΕΤΙΑ (Τreviso Airport)
14.10-15.05

ΜΙΛΆΝΟ (Bergamo) - ΘΕΣ
14.20 - 17.25

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο 
(40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο
Εξασφαλισμένη προκάθιση
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4ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στη Ρώμη

ΡΩΜΗ

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτήση για Ρώμη - Ξενάγηση πόλης - 
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 πόλη-σύμβολο 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 κτί-
σμα 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 πε-
ριήγηση στη Ρώμη, για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και 
χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto 
με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιτα-
λιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς 

λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης 
με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε 
από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο 
και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο 
γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα 
στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

2η ημέρα: Μουσεία Βατικανού - Άγιος Πέτρος - 
Καπέλα Σιστίνα - Bίλλα Μποργκέζε
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 Ρωμαιοκαθολι-
κής 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 Γεωγρα-
φικών χαρτών, τα δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος 

Εκδρομή στη Ρώμη, Φθινόπωρο & 28η Οκτωβρίου 2021
ΔΩΡΟ EIΣΟΔΟΣ & ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Η Αιώνια Πόλη δεν είναι απλά ένας must προορισμός, είναι μια ζωντανή περιήγηση στην πορεία της Ιστορίας και των Τεχνών, ενώ κάθε βόλτα στους 
δρόμους της ένα μάθημα αισθητικής και στυλ. Καλά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφέ, αξιοθέατα, shopping, διασκέδαση. Ζήστε την “αιώνια πόλη” 
μαζί μας για να αποφύγετε τυχόν παγίδες του διαδικτύου (πχ παραπλανητικές φωτογραφίες δωματίων), να μην ασχοληθείτε με προκρατήσεις σε 
μουσεία, να γλυτώσετε πολύωρες αναμονές (ιδίως στο Βατικανό) και να έχετε μια μοναδική “τοπική φίλη” την Δώρα, την ελληνόφωνη επίσημη 
ξεναγό μας που μένει μόνιμα στη Ρώμη. Ελάτε μαζί μας και σε μια μοναδική ημερήσια εκδρομή στη Φλωρεντία, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες 
συστάσεις..εσείς μόνο ετοιμάστε βαλίτσες και διάθεση!

Γνωρίστε τη Ρώμη μαζί μας γιατί προσφέρουμε..

• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα.

• Μόνο απευθείας πτήσεις.

• Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή.

• Δυνατότητα διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης.

• Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας.

• Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες.

• Ελληνόφωνη τοπική συνοδό, μόνιμη κάτοικο Ρώμης.

• Rome walking tour..περπατήστε με την τοπική συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων.

• Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων.
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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 Χριστια-
νοσύνης, 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 χρόνος ελεύθερος 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 Ύόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό 
κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε 
τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά 
τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων 
του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από 
τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η 
Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε 
ένα διάλειμμα για έναν εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco που χρο-
νολογείται από το 1760 ή να γευθείτε το πασίγνωστο tiramisu Pompi 
στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

3η ημέρα: Ημερήσια εκδρομή στη Φλωρεντία 
(προαιρετική) 
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε μια πόλη που δεν χρειάζεται 
πολλές συστάσεις, αυτή των Μεδίκων και της Αναγέννησης, την Φλω-
ρεντία. 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: Ρώμη 
Η τελευταία ημέρα είναι στη διάθεσή σας να την αξιοποιήσετε με τον τρόπο 
που επιθυμείτε. Η ώρα πτήσης μας είναι το απόγευμα οπότε έχετε χρόνο. 
Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλα Μποργκέζε (Villa Borghese), 
το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park 
της Νέας Ύόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, 
αγάλματα και διάφορα μουσεία. Μπορείτε ακόμη να επισκεφτείτε τη 
Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό 
και τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. 
Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου 
εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν εσπρέσσο στο γνωστό 
Cafe Greco. Το απόγευμα παίρνουμε τις αποσκευές από το ξενοδοχείο και 
αναχωρούμε για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Ρώμη

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

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

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RYANAIR. 
• Αποσκευές: 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο. • Διαμονή για 3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο που θα 
επιλέξετε. • Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο. • Μεταφορές - περιηγήσεις με 
πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα. • Κόστος εισόδου με ξενάγηση 
στα μουσεία Βατικανού, εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς 
πολύωρη αναμονή. • Τοπικός φίλος - συνοδός εκδρομής. • Ταξιδιωτική ασφάλιση 
και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται
• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, δημοτικοί φόροι πόλεων  

και προαιρετικές δραστηριότητες.

ΡΩΜΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

23/9
7/10
14/10
21/10
11/11
18/11

ROYAL COURT 4* 
κέντρο - Termini 

169 125 240
RYANAIR

 
ΘΕΣ-ΡΩΜΗ 09,55-10,40
ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 18.20-21.00

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο 
(40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο
Εξασφαλισμένη προκάθιση

GIOBERTI 4* 
κέντρο - Termini 

240 125 360

STENDHAL 4* 
κέντρο - piazza Barberini

290 145 420

NAVONA LUXURY  
PALAXE INN 4* 

κέντρο - Piazza Navona 

345 145 530

ΡΩΜΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

30/10

ROYAL COURT 4* 
κέντρο - Termini 

169 125 240 RYANAIR

30/10 
ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 09.15 - 10.00
ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 18.15 - 20.05

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο 
(40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο
Εξασφαλισμένη προκάθιση

GIOBERTI 4* 
κέντρο - Termini 

240 125 360

STENDHAL 4* 
κέντρο - piazza Barberini

290 145 420

NAVONA LUXURY  
PALAXE INN 4* 

κέντρο - Piazza Navona 

345 145 530
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6ήμερη αεροπορική εκδρομή 

στη Ρώμη, στην Πομπηία, στο Κάπρι & στο Αμάλφι

Ρώμη 
Πομπηϊα
Κάπρι 
Αμάλφι

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτήση για Ρώμη - Ξενάγηση πόλης - 
Roma by night 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. 
Μετά την άφιξή μας θα ξεκινήσουμε αμέσως πανοραμική ξενάγηση 
στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. 
Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρ-
μπερίνι, 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. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα 
καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του 
Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, 
όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο 
μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στην 
περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές 
της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

2η ημέρα: Μουσεία Βατικανού - Άγιος Πέτρος - 
Καπέλα Σιστίνα - Bίλλα Μποργκέζε 
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 αρι-
στουργημάτων 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 Χριστιανοσύ-
νης, 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 

Εκδρομή στη Ρώμη, στο Κάπρι και στην ακτή Αμάλφι, 28η Οκτωβρίου 2021
Ρομάντσο και πολυτέλεια, όργιο βλάστησης και μαγικές ακτές σμίγουν απαράμιλλα σ’ αυτήν την εκδρομή! Στεκόμαστε ευλαβικά στην Πομπηία και την 
Ποσειδωνία, περνώντας συγκλονιστικούς αρχαιολογικούς χώρους που σημάδεψαν ολάκερη τη γνωστική έρευνα της ανθρωπότητας με τον μνημει-
ακό τους πλούτο και την καλλιτεχνική τους ακτινοβολία. Από τα επιτεύγματα Ρωμαίων, Ελλήνων και Ετρούσκων ξεχυνόμαστε προς το ηφαίστειο του 
Βεζούβιου. Βίλες γραφικές, σοκάκια αποπλανητικά, κάστρα περήφανα, κήποι λουλουδιασμένοι.

Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
• Απευθείας πτήση για Ρώμη και επιστροφή από Νάπολη χωρίς περιττά χιλιόμετρα.
• Ιδανικά ωράρια πτήσεων με αναχώρηση πρωί και επιστροφή βράδυ για 6 γεμάτες ημέρες.
• Διαμονή αποκλειστικά σε ξενοδοχεία 4 αστέρων.
• Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή.
• Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετός χρόνος στη διάθεσή σας.
• Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες.
• Ελληνόφωνη τοπική επίσημη ξεναγό, μόνιμη κάτοικο Ρώμης.
• Συνοδός - ξεναγός που ειδικεύεται στον προορισμό καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Επισκέψεις και εξορμήσεις στην περιοχή του Σαλέρνο, του Ποζιτάνο και του Αμάλφι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα.
• Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων.
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μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park 
της Νέας Ύόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, 
αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη Galleria 
Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και 
τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. 
Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά 
μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια 
(Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν 
εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή να 
γευθείτε το πασίγνωστο tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

3η ημέρα: Ρώμη - Νάπολη - Πομπηία - Σαλέρνο - 
Καμπάνια 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αφήνουμε τη Ρώμη για την 
πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη γεμάτη πάθη, εκρήξεις, 
ζωντάνια, γοητεία, ταπεραμέντο, ερωτισμό και τέχνη. Θα επισκεφτούμε 
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης θα δούμε τα εκθέματα 
καθημερινής οικιακής χρήσης και τα μαγειρικά σκεύη από την Πομπηία 
και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε την πόλη, τη χιλιοτραγουδισμένη αυτή 
πόλη και πατρίδα της πουλτσινέλα, του τενόρου Ενρίκο Καρουζο, του 
Βεζούβιου, της πίτσας αλλά και της Σοφία Λόρεν. Θα θαυμάσουμε την 
γραφική παραλία της, το παλάτι, την Σάντα Λουτσία με το κάστρο της, την 
περίφημη Σάντα Κιάρα, την όπερα, τις γραφικές πλατείες της, την περί-
φημη σκεπαστή αγορά της Galleria umberto, την πιάτσα ντελ πλεμπίσιτο, 
με την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου και το παλάτι, την Spaccanapoli 
με τα γραφικά σοκάκια, το Ντουόμο, το παρεκκλήσι του Sant Severon με 
τα μυστηριώδη αγάλματα. Γοητευμένοι από την πολύχρωμη και ζωντανή 
αυτή πόλη θα αναχωρήσουμε για να ξεναγηθούμε σε έναν ιδιαίτερα ση-
μαντικό αρχαιολογικό χώρο, αυτόν της Πομπηίας. Η Πομπηία χτίστηκε τον 
5ο αιώνα από τους Έλληνες στις ακτές της Καμπανίας στους πρόποδες 
του Βεζούβιου και είχε πληθυσμό 20.000-30.000 κατοίκους. Το 62 μ.Χ. 
έγινε ένας σφοδρότατος σεισμός που τη συντάραξε, δεν ήταν όμως 
παρά το προμήνυμα για την ολοσχερή καταστροφή της. Πράγματι λίγα 
χρόνια αργότερα, στις 14 Αυγούστου του 79 μ.Χ., μετά από μια φοβερή 
έκρηξη του Βεζούβιου, ένα κύμα από στάχτη έθαψε για πάντα, μέσα σε 
λίγες ώρες, αυτή την εύθυμη, σπάταλη και πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη. Θα 
περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μονοπάτια της και θα γνωρίσουμε αυτή 
τη πόλη που σταμάτησε να ζει ξαφνικά το 79 μ.Χ. και αποτελεί ένα σταθμό 
για κάθε περιηγητή. Συνεχίζουμε στην περιφέρεια της Καμπανίας για να 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην φημισμένη πόλη Σαλέρνο.

4η ημέρα: Σαλέρνο - Σορέντο - Ποζιτάνο - Αμάλφι
Σήμερα η μέρα μας θα είναι λίγο πιο ξεκούραστη, με λιγότερα χλμ αλλά 
με υπέροχες τοποθεσίες. Πρώτη μας επίσκεψη το γραφικό Σορέντο μια 

πόλη με 17.000 κατοίκους και θέα στον Κόλπο της Νάπολης. Δημοφιλής 
τουριστικός προορισμός εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα γνωστός 
για τα παλαιοπωλεία και μικρά καταστήματά της με κεραμικά, δαντέλες 
και ξυλοδιακοσμητική. Στην επόμενη στάση θα δούμε το Ποζιτάνο, το 
στολίδι της ιταλικής ακτής αμάλφι, έναν οικισμό-βεράντα, όπως το 
αποκαλούν, στο απέραντο γαλάζιο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να 
θαυμάσουμε το επιβλητικό Ποζιτάνο, με τα πολύχρωμα πάνω στο βράχο 
χτισμένα σπίτια του, καθώς και να περπατήσουμε στα στενά καλντερίμια 
του, να αφήσουμε τα δαιδαλώδη αυτά σοκάκια να μας ξελογιάσουν και 
να παρασυρθούμε σε ένα κυνήγι χαμένων θησαυρών. Στη συνέχεια ανα-
χωρούμε για το Αμάλφι, ένα από τα πιο γραφικά τμήματα της Κοστιέρα 
Αμαλφιτάνα και αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο συγκλονιστικές ακτές 
της Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα αρχοντικά 
σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και 
γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς επίσης θα έχουμε την ευκαιρία 
να γευτούμε το πασίγνωστο και περίφημο Λιμοντσέλο του. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: Σαλέρνο - Κάπρι (Προαιρετική) 
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μπορείτε να αξιοποιήσετε το χρόνο 
σας με τον τρόπο που επιθυμείτε ή να μας ακολουθήσετε σε μια βόλτα 
που θα ξεκινήσει από νωρίς το πρωί με πλοίο και στην οποία θα έχουμε 
την ευκαιρία να εξερευνήσουμε το παραμυθένιο νησί Κάπρι. Σύμφωνα 
με τον Όμηρο ήταν το μυθικό νησί όπου κατοικούσαν οι Σειρήνες όπου 
μάγεψαν τον Οδυσσέα με το τραγούδι τους. Γραφικά και χρωματιστά 
σπίτια καθώς και σκάφη που σκίζουν τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα 
είναι μερικά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το νησί. Δεν λείπουν 
όμως και οι ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, τα λουτρά, οι εκκλησίες, 
οι κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργι-
ώδη και πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση, που θυμίζει σκηνικό άλλης 
εποχής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Ποσειδωνία - Νάπολι - Πτήση επιστροφής 
Πρωινό και αναχώρηση για την αρχαία Ποσειδωνία που από τα ερείπια της 
και τους επιβλητικούς ναούς της αναδύεται η ένδοξη ιστορία της μεγάλης 
Ελλάδος. Οι τρεις επιβλήτικοί ναοί, τα μεγάλα παλάτια, το αμφιθέατρο, 
το βουλευτήριο, η αγορά κλπ. επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μιας μεγάλης 
επιβλητικής και ανθηρής πόλης. Η Basilica είναι το αρχαιότερο οικοδό-
μημα του δυτικού πολιτισμού. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Ήρα και 
χρονολογείται από τον 6ο αιώνα και ένας από τους πιο καλοδιατηρημέ-
νους στην Ευρώπη, ενώ ο διπλανός ναός του Ποσειδώνα θεωρείται από 
τους μεγαλύτερους και ομορφότερους. Το απόγευμα αναχωρούμε για το 
αεροδρόμιο της Νάπολι και την πτήση της επιστροφής μας.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 6ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Ρώμη, στην Πομπηία, στο Κάπρι & στο Αμάλφι

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

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά  εισιτήρια.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογή σας.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Συνοδός του γραφείου
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται
• Φόροι αεροδρομίου, δημοτικοί φόροι πόλεων, είσοδοι μουσείων και ότι 

αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ ΚΑΠΡΙ - ΑΜΑΛΦΙ 6 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  
2-12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

23/10

Ρώμη :
ΟCCIDENTAL ARAN PARK 4*

Σαλέρνο : 
MEDITERRANEA 4*

325 190 490

RYANAIR

ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 09.15-10.00
ΝΑΠΟΛΙ - ΘΕΣ 19.00 - 21.25

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο 
(40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο
Εξασφαλισμένη προκάθιση
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4ήμερη αεροπορική εκδρομή  
στη Ρώμη, στη Φλωρεντία & στη Μπολόνια

Ρώμη
Φλωρεντία
Μπολόνια

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτήση για Ρώμη - Ξενάγηση πόλης - 
Roma by night 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.
Αφιξη και θα ξεκινήσουμε αμέσως την πανοραμική ξενάγηση στην πό-
λη-σύμβολο 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 Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θε-
μελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνη-
μείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό 
με το νησί Τιβερίνα. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για 
την πρώτη σας 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. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto 
με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιτα-
λιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς 
λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης 
με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε 
από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο 

και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο 
γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα 
στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

2η ημέρα: Μουσεία Βατικανού - Άγιος Πέτρος - 
Καπέλα Σιστίνα - Villa Borghese 
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια 
μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερι-
κών 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, περιλαμβανομέ-
νων 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 διακο-
σμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην Καπέλα 
Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα 
από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη 
συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, 
το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο 
την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που 

ΡΩΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ
Με απευθείας πτήση για Ρώμη και επιστροφή απευθείας από Μπολόνια 
και δώρο εισιτήριο, ξενάγηση με έλληνα επίσημο ξεναγό και γρήγορη πρόσβαση στο ΒΑΤΙΚΑΝΟ

• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα.

• Μόνο απευθείας πτήσεις.

• Ιδανικά ωράρια πτήσεων.

• Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή.

• Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετός χρόνος στη διάθεσή σας.

• Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες.

• Ειδικό πρόγραμμα ασφάλισης.

• Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων.

Ένα ωραίο 4ήμερο που σίγουρα “αξίζει τα λεφτά του” σας προτείνουμε για τις 12, 19 και 26 Οκτωβρίου, γεμάτο υπέροχες επισκέψεις με ωράρια 
πτήσεων που προσφέρουν 4 ημέρες γεμάτες και 2 πόλεις που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις τη Ρώμη και τη Φλωρεντία! Δείτε παρακάτω 
το πρόγραμμα και θα καταλάβετε..
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φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος 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 Ύόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, 
ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκε-
φτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά 
τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του 
Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο 
σημαντικά μουσεία της Ιταλίας.

3η ημέρα: Φλωρεντία - Περιήγηση πόλης -  
San Lorenzo market 
Ξεκινάμε την ημέρα μας με ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε για μια 
μοναδική πόλη τη Φλωρεντία. Η Φλωρεντία είναι ένα ολόκληρο μουσείο 
από μόνη της. Το ιστορικό της κέντρο, που έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την Unesco, δεν αφήνει ασυγκίνητους 
τους επισκέπτες της. Στην περιήγησή μας θα γνωρίσουμε από κοντά 
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους 
του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκκιο, την ιστορική πλατεία του 
Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών και το 
ιστορικό Βαπτιστήριο. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, 

μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα από 
το Ναό του Ορσανμικέλε χωρίς να παραλείψουμε να επισκεφθούμε την 
περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski 
και την περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Η Φλωρεντία όμως φημίζεται 
και για τις αγορές της, τις οποίες θα έχετε χρόνο να επισκεφθείτε. Με-
ταξύ Piazza della Signoria και Piazza della Repubblica βρίσκεται όλη η 
αγορά με τα καλά μαγαζιά αλλά μην παραλείψετε την υπαίθρια αγορά 
San Lorenzo Market. Το βράδυ δοκιμάστε φημισμένες τοπικές γεύσεις 
και απολαύστε ένα cocktail στο κέντρο της πόλης.

4η ημέρα: Μπολόνια - Πτήση επιστροφής 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.Στη συνέχεια αναχω-
ρούμε για την Μπολόνια. Η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και 
αγαπημένη πόλη των Ιταλών. Αρχαιότατη πανεπιστημιούπολη, με το 
παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης (από το 1088) στο οποίο μεταξύ 
άλλων, φοίτησαν ο Κοπέρνικος και ο Δάντης. Μετά από μια σύντομη 
περιήγηση θα καταλήξουμε στην κεντρική μεσαιωνική Piazza Maggiore. 
Η τοπική αυθεντική ιταλική κουζίνα θεωρείται για τους ντόπιους τέχνη 
και είναι πολύ φημισμένη οπότε μην παραλείψετε να την δοκιμάσετε. 
Τέλος, στη Μπολόνια θα ανακαλύψετε μια άλλη μικρή Βενετία, αφού και 
οι Μπολονέζοι ζούν πάνω από τα κανάλια της πόλης, όπως και οι Βενετοί! 
Το μεσημέρι μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Ρώμη, στη Φλωρεντία & στη Μπολόνια

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RYANAIR.
• Αποσκευές : 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο.
• Διαμονή για 5 διαν/σεις στα αναφερόμενα ξενοδοχεία.
• Πρωινό καθημερινά.
• Κόστος εισόδου με ξενάγηση στα μουσεία Βατικανού, εξασφαλισμένη 

προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή.
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Συνοδός εκδρομής.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται
• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, δημοτικοί φόροι πόλεων  

και προαιρετικές δραστηριότητες.

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό. Σύνολο φόρων +145€.

ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

12,19,26/10

Ρώμη:
OCCIDENTAL ARAN PARK 4*

Φλωρεντία : 
THE GATE 4*

385 260 490

RYANAIR

26/10 
ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 09.15 - 10.00

ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΘΕΣ 19.20-22.10

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο 
(40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο
Εξασφαλισμένη προκάθιση
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1η ημέρα: Θεσ/νίκη – Κατάνια – Κεφαλού - Παλέρμο 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και με ενδιάμεση 
στάση στο Μπέργκαμο, θα έχουμε άφιξη στην Κατάνια. Μια πόλη που το 
ιστορικό της κέντρο είναι μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO χάρη στην αποκατεστημένη μπαρόκ αρχιτεκτονική του. Αφού 
επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας θα αναχωρήσουμε για το Παλέρμο. Στη 
διαδρομή θα συναντήσουμε και θα γνωρίσουμε τη γραφική Τσεφαλού (ή 
Κεφαλού), μια από τις πιο πολύ-φωτογραφημένες περιοχές της Ιταλίας με 
εικόνες που κόβουν την ανάσα, όπως αυτή του επιβλητικού βράχου που 
επιστρέφει σαν κεφαλή την παραλιακή πόλη και της έδωσε και το όνομά 
της (Κεφαλοΐδιον). Στους δρόμους περιδιαβαίνουν μόνο πεζοί καθώς κατά 
κύριο λόγο τα αυτοκίνητα δεν επιτρέπονται. Διαθέτει μία τεράστια παραλία 
με ολοκάθαρα νερά, πολλές εκκλησίες, αλλά το αξιοθέατο που τραβάει την 
προσοχή είναι ο πελώριος Καθεδρικός Ναός, ο οποίος χτίστηκε από τους 
Νορμανδούς με εμφανείς βυζαντινές επιρροές. Επιβλητικός ο Βράχος, στις 
παρυφές του οποίου είναι χτισμένος ο οικισμός, αξίζει να ανηφορίσετε το 
μονοπάτι που προσφέρει θαυμάσια θέα απολαμβάνοντας και τις παλιές 
βυζαντινές οχυρώσεις. Η πόλη διαθέτει εξαιρετικά εστιατόρια με μπαλκόνια 
πάνω από τη θάλασσα, με θαλασσινό κατά κύριο λόγο μενού. Με αυτές τις 
πρώτες όμορφες εικόνες καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας στο Παλέρμο 
για ξεκούραση και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Παλέρμο – Περιήγηση πόλης - Μονρεάλε 
Αφού πάρουμε ένα καλό πρωινό, αναχωρούμε για την ξενάγηση μας. Η πόλη 
του Παλέρμο είναι χτισμένη σε μαγευτική τοποθεσία, στους πρόποδες του 
βουνού Πελεγκρίνο. Ύπήρξε αποικία των Καρχηδονίων, ενώ οι Φοίνικες και 
οι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν σταθμό στα ταξίδια τους. Η περιήγησή 
μας θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι – έδρα των Νορμανδών βασιλέων 
της Σικελίας και σήμερα του Κοινοβουλίου της και θα συνεχιστεί με τον 
Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα Πρετόρια με το «Συντριβάνι της Ντροπής» , το 
μέγαρο της Γερουσίας και την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα 
βυζαντινά. Θα δούμε τα δυο θέατρα της πόλης Politheama και Massimo, 
ενώ στην πόλη υπάρχουν δυο καθεδρικοί ναοί αριστουργήματα, ένας στο 
ιστορικό κέντρο και ένας στο λόφο του βασιλιά Μονρεάλε (6.000 τ.μ.) με 
θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης. Η μεσαιωνική και όμορφη κωμό-

πολη του Μονρεάλε ουσιαστικά δεσπόζει στα περίχωρα του Παλέρμο και 
η επίσκεψη στον περίφημο καθεδρικό ναό της αποτελεί must για κάθε 
επισκέπτη. Ο ναός αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό και λαμπρό δείγμα 
αραβο-νορμανδικής τέχνης και βρίθει από βυζαντινά χρυσά ψηφιδωτά 
που αναπαριστούν επεισόδια από την Παλαιά Διαθήκη, ενώ πανέμορφοι 
είναι και οι κίονες εντός κι εκτός ναού. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο 
Παλέρμο και σας προτείνουμε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 
Οι πεζόδρομοι σφύζουν από ζωή το βράδυ καθώς φιλοξενούν πληθώρα 
εστιατορίων, καφέ και καταστημάτων με υπέροχο σιτσιλιάνικο παγωτό. 
Επίσης μπορείτε να περιηγηθείτε στην περίφημη και πολύχρωμη αγορά της 
Βουτσιρία, όπου μπορείτε να αγοράσετε λαχανικά, ψάρια, κρέατα, τυριά και 
πολλά άλλα είδη αλλά και να φάτε αξιόλογο φαγητό του δρόμου, ενώ θα 
βρείτε ακόμα και κάβες που σερβίρουν κάθε είδος ποτού. Η Λεωφόρος 
Βιτόριο Εμανουέλε ξεκινάει από το λιμάνι και οδηγεί στην Πιάτσα Ντελα 
Βιτόρια με τους μεγάλους φοίνικες, γύρω από την οποία βρισκόταν το 
διοικητικό κέντρο των Αράβων και μετέπειτα των Νορμανδών. Στην πόλη 
επίσης βρίσκονται ορισμένες πανέμορφες εκκλησίες, όπως η Σαν Τζουζέπε 
ντέι Τεατίνι και η Λα Μαρτοράνα κοντά στην μοναδική Φοντάνα Πρετόρια, 
την υπερυψωμένη πλατεία με τα γυμνά αγάλματα.

3η ημέρα: Παλέρμο – Σελινούντα – Σεγέστα  
(ή Εγέστα) - Ακράγαντας 
Μια ξεχωριστή εμπειρία η σημερινή μας ημέρα, καθώς θα είναι αφιερωμένη 
στην παρουσία των Ελλήνων της Μεγάλης Ελλάδας. Θα ξεκινήσουμε την 
περιήγησή μας με τον Σελινούντα, την αποικία των Ύβλαίων Μεγάρων. Στα 
ερείπια της πόλης βρέθηκαν οκτώ σπουδαίοι αρχαίοι ναοί. Επειδή δεν είναι 
γνωστό ποια θεότητα λατρευόταν, οι ναοί διακρίνονται με τα γράμματα του 
λατινικού αλφαβήτου. Ακολουθεί στάση για καφέ ή φαγητό στην κοντινή 
παραλία Marinella. Επόμενος σταθμός μας η Σεγέστα, μια αρχαία φοινικική 
πόλη που, δέχτηκε όμως τις πολιτιστικές επιδράσεις του ελληνικού κόσμου. 
Σημαντικότερα μνημεία ο επιβλητικός, ασκεπής δωρικός ναός, που στεφα-
νώνει τον λόφο αλλά και το αρχαίο θέατρο που το κοίλο του αγναντεύει από 
ψηλά το Τυρρηνικό πέλαγος. Η επίσκεψή μας θα ολοκληρωθεί σήμερα με 
τον αρχαιολογικό χώρο του Ακράγαντα, μίας από τις λαμπρότερες πόλεις 
της Μεγάλης Ελλάδας. Η ξακουστή Κοιλάδα των Μουσείων βρίσκεται σε 

6ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στη Σικελία

ΚΑΤΑΝΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ - ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ - ΣΕΓΕΣΤΑ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ -  
ΠΙΑΤΣΑ ΑΡΜΕΝΙΝΑ – ΚΑΛΤΑΤΖΙΡΟΝΕ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΝΟΤΟ

Η Γητεύτρα Ιταλίδα!
Ένα πρόγραμμα αφιερωμένο αποκλειστικά στην περίφημη Σικελία το μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο, με 6 ημέρες γεμάτες για να απολαύσετε αυτές 
τις πανέμορφες περιοχές, με πλούσια ιστορία η οποία ξεκινά το 12.000 π.Χ.!! Από τους Νορμανδούς μέχρι τους Αψβούργους και από την Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία μέχρι το Βυζάντιο, το νησί είχε πάντα και διατηρεί μέχρι σήμερα έντονο ελληνικό στοιχείο. Εμείς έχοντας κάνει πολλά ταξίδια στο 
νησί αυτό, ετοιμάσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις 6 ημέρες που έχετε στη διάθεσή σας. Ένα ταξίδι που πρέπει 
να υπάρχει στη λίστα σας…
και..
- νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
- ιδανικές πτήσεις - ωράρια, με αναχώρηση και επιστροφή την πόλη της Κατάνια
- διαμονή μόνο σε ξενοδοχεία 4*

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

ένα πράσινο περιβάλλον, ανάμεσα στη θάλασσα και τη σύγχρονη πόλη του 
Αγκριτζέντο και περιλαμβάνει πλήθος σωζόμενων ναών. Εξαιρετικά ενδι-
αφέροντες οι Ναοί του Κάστορα και Πολυδεύκη αλλά και της Ήρας, όμως 
αναμφίβολα αυτός της Ομόνοιας είναι από τους καλύτερα σωζόμενους 
του κόσμου. Επιλέχθηκε σαν σήμα της UNESCO, ενώ μπροστά του είναι 
τοποθετημένο ένα υπέροχο άγαλμα. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δείτε επί-
σης έναν πελώριο Τελαμώνα πεσμένο (αντίγραφο, το αυθεντικό βρίσκεται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης) και χριστιανικές κατακόμβες των 
πρώτων μετά Χριστό αιώνων. Εάν βρεθείτε στον Ακράγαντα καλοκαίρι, μην 
παραλείψετε να κάνετε μπάνιο στη μοναδική παραλία ”Σκάλα των Τούρκων” 
που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση και αποτελεί δημοφιλή προορισμό. 
Καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Ακράγαντας – Πιάτσα Αρμερίνα –
Καλτατζιρόνε - Κατάνια 
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη σε μια μοναδικής 
ομορφιάς ρωμαϊκή έπαυλη με πανέμορφα ψηφιδωτά που διασώθηκαν 
μέσα στη λάσπη στο πέρασμα των αιώνων και βρίσκεται σε ένα σχετικά 
απομονωμένο σημείο της Κεντρικής Σικελίας ανάμεσα στην Κατάνη και τον 
Ακράγαντα. Η Βίλα ντελ Καζάλε είναι από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά 
ευρήματα στον ιταλικό χώρο καθώς πολλοί είναι οι επιστήμονες που θεωρούν 
τα συγκεκριμένα ψηφιδωτά ως τα πιο εντυπωσιακά στον κόσμο. Στο τερά-
στιο, ειδικά διαμορφωμένο μουσείο θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε 
μία μεγάλη ποικιλία από ψηφιδωτά που έχουν σαν κύριες θεματικές την 
ελληνική μυθολογία, όπως τους Άθλους του Ηρακλή και τις περιπέτειες του 
Οδυσσέα αλλά και σκηνές από κυνήγι και θαλάσσια πλάσματα. Θα συνε-
χίσουμε προς το γραφικό Καλτατζιρόνε. Το κέντρο της κεραμικής τέχνης 
του νησιού με την περίφημη σκάλα με τα 150 σκαλοπάτια διακοσμημένα 
με κεραμικά πλακάκια. Συνεχίζουμε και καταλήγουμε στην Κατάνια, τη 
μεγαλύτερη πόλη του ανατολικού τμήματος η οποία χτίστηκε στη σκιά της 
Αίτνας και ως εκ τούτου έχει χτυπηθεί πολλάκις από τη λάβα και από τους 
σεισμούς – ειδικά το 1693 καταστράφηκε ολοσχερώς. Παρά ταύτα, αποτελεί 
μνημείο κληρονομιάς της UNESCO. Μία βόλτα με ένα από τα τρενάκια που 
εδρεύουν στην πλατεία του επιβλητικού Καθεδρικού (αφιερωμένος στην 
Αγία Αγκάθα) θα σας δώσει μία γερή γεύση από την πόλη και τα αξιοθέατα 
της, από τα οποία ξεχωρίζει η Φοντάνα Ντελ Ελεφάντε – σύμβολο της πόλης 
– το ρωμαϊκό θέατρο και η διάσημη Λεωφόρος Via Etnea.

5η ημέρα: Κατάνια – Ταορμίνα – Αίτνα 
Πρωινό και αναχώρηση για την πιο κοσμοπολίτικη πόλη της Σικελίας που 
τα τελευταία χρόνια αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό των επισκεπτών 
και δη των πιο προνομιούχων. Ιδρύθηκε από τους αρχαίους Έλληνες ως 
Ταυρομένιο σε μία πλαγιά πάνω από τη Νάξο, την πρώτη αποικία τους στο 
νησί και σήμερα είναι ένας ρομαντικός και υπέροχος οικισμός που έχει 
διατηρήσει το μεσαιωνικό του χαρακτήρα. Στους πλακόστρωτους δρόμους 
της δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα από τις δύο πύλες (Πόρτα Μεσίνα και 
Πόρτα Κατάνια) που την περικλείουν, ενώ η κεντρική οδός Κόρσο Ουμπέρτο 
Α’ φιλοξενεί πλήθος καταστημάτων, εστιατορίων, καφέ και ζαχαροπλα-
στείων που γεμίζουν με κόσμο μέρα και νύχτα. To κόσμημα της Ταορμίνα 
δεν είναι άλλο από το διάσημο αρχαίο ελληνικό θέατρο που διασώζεται 
σε εξαιρετική κατάσταση, το οποίο χτίστηκε στην ελληνιστική εποχή και 
ανακατασκευάστηκε στα ρωμαϊκά χρόνια, ενώ χωράει 5.000 θεατές και 
προσφέρει μοναδική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Όρος Αίτνα. Φυσικά 
ούτε από αυτήν την πόλη λείπουν οι όμορφες εκκλησίες, με τον Καθεδρικό 

Ναό του Σαν Νικολό και τον υπέροχο Άγιο Παγκράτιο να ξεχωρίζουν. Θα 
συνεχίσουμε προς την Αίτνα, από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Αν 
και οι εκρήξεις του μπορεί να είναι μερικές φορές πολύ καταστροφικές, 
γενικά δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και χιλιάδες κάτοικοι ζουν στις 
πλαγιές του ηφαιστείου και τις γύρω περιοχές. Τον Ιούνιο του 2013, η UNESCO 
ανακοίνωσε την ένταξή της στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς. Η ονομασία μπορεί να προέρχεται από την ελληνική λέξη αίθω, 
που σημαίνει «καίγομαι», ή τη φοινικική λέξη «attano». Οι Άραβες ονόμαζαν 
το βουνό Gibel Utlamat, το βουνό της φωτιάς. Στην Ελληνική Μυθολογία, 
ο Αίολος είχε φυλακίσει τους ανέμους στις σπηλιές κάτω από την Αίτνα. Ο 
Γίγαντας Εγκέλαδος καταπλακώθηκε από το όρος Αίτνα, σύμφωνα με τον 
ποιητή Αισχύλο, γεγονός που ήταν η αιτία των ηφαιστειακών εκρήξεων. Στη 
Ρωμαϊκή Μυθολογία, ο Βούλκαν, θεός της φωτιάς, είχε το εργαστήριό του 
κάτω από την Αίτνα. Με το τέλος της όμορφης αυτής επίσκεψής μας, θα 
επιστρέψουμε στην Κατάνια όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα.

6η ημέρα: Κατάνια – Συρακούσες –  
Νότο – Πτήση επιστροφής 
Την τελευταία μας μέρα στον πανέμορφο αυτό τόπο θα επισκεφθούμε τις 
Συρακούσες, την αποικία της Κορίνθου. Αποτελεί παράδειγμα πόλης που ξεπέ-
ρασε την μητρόπολη της σε πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο αφού 
υπήρξε για αιώνες το σημαντικότερο κέντρο της Μεγάλης Ελλάδας. Μάλιστα, 
μπροστά στα ισχυρά της τείχη χάθηκε ο ανθός του αθηναϊκού στρατού στον 
Πελοποννησιακό Πόλεμο και μετέπειτα εκεί μεγαλούργησαν σπουδαίες προ-
σωπικότητες όπως ο Διονύσιος και ο Αρχιμήδης. Ένα εντυπωσιακό στοιχείο 
είναι πως οι γειτονιές έχουν ακόμα τα αρχαιοελληνικά τους ονόματα: Τύχη, 
Αχραδίνη και Ορτυγία, η τελευταία είναι νησί και υπερέχει ασύγκριτα σε ομορφιά 
και αρχοντιά σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη. Αξίζει να γυρίσετε στα όμορφα 
πλακόστρωτα στενά της Ορτυγίας, να δείτε την Κρήνη της Αρεθούσας με τα 
εκατοντάδες ψάρια και το Ναό του Απόλλωνα καθώς και να επισκεφτείτε τον 
μοναδικό καθεδρικό ναό που καταφανώς έχει πάρει τη θέση του Αρχαίου 
Ναού της Αθηνάς. Το Αρχαιολογικό Μουσείο συγκεντρώνει ελληνικές αρ-
χαιότητες από ολόκληρο το νησί και ο Αρχαιολογικός χώρος της Νεάπολης, 
με το σημαντικότατο αρχαίο θέατρο και τα Λατομεία, όπου πέθαναν χιλιάδες 
Αθηναίοι αιχμάλωτοι. Κάθε καλοκαίρι μάλιστα λαμβάνει χώρα το φεστιβάλ 
αρχαίου ελληνικού δράματος στο θέατρο των Συρακουσών με σπουδαίους 
θιάσους. Νοτιοδυτικά των Συρακουσών βρίσκεται η υπέροχη πόλη του Νότο, 
η οποία ξεχωρίζει για τη μοναδική μπαρόκ αρχιτεκτονική της. Μετά από ένα 
μεγάλο σεισμό το 1693, το Νότο ισοπεδώθηκε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει 
ένα οικοδομικός οργασμός στην πόλη από καταξιωμένους αρχιτέκτονες που 
δημιούργησαν όμορφα μπαρόκ κτίρια στο κέντρο σε τέτοιο βαθμό που ανα-
κηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτικής Κληρονομιάς από την ΟΎΝΕΣΚΟ. 
Δυστυχώς, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν δεν είχαν την καλύτερη ποιότητα, με 
αποτέλεσμα πολλά κτίρια να καταρρεύσουν, με αποκορύφωμα την κατάρρευση 
του τρούλου του καθεδρικού ναού το 1996, ωστόσο σήμερα όλα κρίνονται 
ασφαλή. Απολαύστε τον περίπατό σας στους όμορφους πεζόδρομους γύρω 
από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου που ξεχωρίζει για τα σκαλιά στην 
είσοδο του. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε τη μοναδική εκκλησία Σάντα Κιάρα 
με το όμορφο εσωτερικό του ναού, ενώ παράλληλα πληρώνοντας ένα μικρό 
αντίτιμο μπορείτε να δείτε τους χώρους που κάποτε εκπαιδεύονταν οι καλόγριες 
αλλά και να ανεβείτε στην ταράτσα για να απολαύσετε τη θέα ολόκληρης της 
πόλης. Με αυτές τις όμορφες εικόνες θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της 
Κατάνια, από όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της RYANAIR & της SKY EXPRESS (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ).  
• Αποσκευές : 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο. • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* όπως αναγράφονται στον 
πίνακα του τιμοκαταλόγου ή σε παρόμοια. • Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο. 

• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Συνοδός εκδρομής. • Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται
• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, δημοτικοί φόροι πόλεων και προαιρετικές 

δραστηριότητες.

ΣΙΚΕΛΙΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού 

έως  
12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

24/10
ASTORIA PALACE /Palermo

GRAND MOSE / Agricento

4 POINTS BY SHERATON / Catania

465 290 590

RYANAIR

ΘΕΣ - ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ  08.30 – 09.40 
ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ-ΚΑΤΑΝΙΑ 10.55 – 12.45 

ΚΑΤΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ 17.30 – 20.00 
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ  21.35 – 22.25

Εξασφαλισμένη προκάθιση
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5ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στο Παρίσι

Παρίσι

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτήση για Παρίσι - Περιήγηση πόλης - 
Notre Dame - Paris by night - La Defence 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο Beauvais στις 9 το πρωί τοπική ώρα και γνωριμία με τους 
τοπικούς σας φίλους, τον Γιώργο και τη Σοφία, οι οποίοι μένουν μόνιμα 
στο Παρίσι και θα σας ξεναγήσουν, φροντίζοντας να γνωρίσετε με τον 
καλύτερο τρόπο την φημισμένη πόλη και τις συνήθειες των Παριζιάνων.
Η μέρα είναι μπροστά μας, οπότε δεν χάνουμε χρόνο ξεκινάμε αμέσως 
την περιήγησή μας στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. 
Θα θαυμάσουμε τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία, το Γκραντ και το Πετί 
Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα με την εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου 
Αλεξάνδρου του 3ου, την πλατεία Ομονοίας, την όπερα Γκαρνιέ, ένα 
ακόμη εντυπωσιακό κτίριο, όπου θα δούμε την ξεχωριστή βασιλική είσοδο 
και τις προτομές των μεγάλων μουσικοσυνθετών, όπως του Μότσαρτ και 
του Μπετόβεν, την πολυτελή πλατεία Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπο-
λέοντα κατασκευασμένη από το μέταλλο κανονιών που ανατινάχτηκαν 
στη μάχη, το ξενοδοχείο RITZ, από όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία της 
πριγκίπισσας Νταϊάνα, τη γέφυρα των ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου 
συρρέουν οι ανά τον κόσμο ερωτευμένοι για 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 στους κήπους του Λουξεμβούργου, θα κατέβουμε από 
το λεωφορείο για να τους απολαύσουμε, με το ομώνυμο παλάτι κτισμένο 
κατά παραγγελία της Μαρίας των Μεδίκων. Στη συνέχεια θα κατηφορί-
σουμε μπροστά από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας μέσα 
από την γειτονιά των Λατίνων φτάνουμε στην Παναγία των Παρισίων, 
το σημείο 0 της πόλης, η οποία συνεχίζει να αποτελεί την πιο γνωστή 

εκκλησία γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως.
Το μεσημέρι θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και στη 
συνέχεια προτείνουμε για την πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι να ανακα-
λύψουμε (προαιρετικά) μαζί τον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο 
γραφικές γειτονιές του Παρισιού και να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στα 
φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα που συ-
μπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή La Defense, 
το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ, 
την Αψίδα του Θριάμβου κ.α.

2η ημέρα: Πύργος του Άιφελ - Βερσαλλίες 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για επί-
σκεψη στον περίφημο πύργο του Άιφελ ο οποίος προφανώς δεν χρει-
άζεται πολλές συστάσεις. Χιλιάδες ταξιδιώτες από κάθε γωνιά της γης 
επισκέπτονται κάθε χρόνο τον πιο γνωστό “πύργο” του κόσμου. Φυσικά 
γίνεται χαμός και υπάρχει μεγάλη αναμονή αλλά μην ανησυχείτε γιατί 
έχουμε φροντίσει και για αυτό. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς ειδική 
προκράτηση, με γρήγορη πρόσβαση, με τον ανελκυστήρα (όχι με τις 
σκάλες), στον 2ο όροφο του Πύργου στα 115 μέτρα από το έδαφος, και 
όλα αυτά δώρο από εμάς, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Απίστευτη θέα 
σε όλο το Παρίσι, δείτε από ψηλά τον Σηκουάνα, το Λούβρο, το Grand 
Palais, τη Μονμάρτη, το Notre-Dame, τα Ηλύσια πεδία κα. Στη συνέχεια 
περπατήστε και φωτογραφηθείτε στους υπέροχους κήπους του Eiffel 
Tower, champ de Mars.
Τώρα μπορείτε να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυ-
μείτε ή να μας ακολουθήσετε σε μια προαιρετική εκδρομή στα περίφημα 
ανάκτορα των Βερσαλλιών. Εδώ θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την πορεία 
του Βασιλιά Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας 
ολόκληρης πόλης από το μηδέν. Αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους 

ΠΑΡΙΣΙ - Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ
Η σύγχρονη Γαλλική Πρωτεύουσα έχει χαρίσει τις ομορφιές της σαν φόντο των πιο λαμπερών ονείρων, έχει γίνει το σκηνικό για μεγάλους κινημα-
τογραφικούς και μη έρωτες, έχει τραγουδηθεί και έχει αγαπηθεί όσο καμία πόλη στον κόσμο, για να γίνει σύμβολο και μύθος.
Η πόλη που όταν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο Χέμινγουεϊ, στις αρχές της δεκαετίας του ‘30, έγραψε: “Αν δείτε τον κόσμο σαν πυραμίδα, τότε 
σίγουρα στην κορυφή της βρίσκεται το Παρίσι”. Η πόλη έχει ταυτίσει το όνομά της με τις έννοιες κομψότητα, πολιτισμός, αισθητική, και αποτελεί 
μια από τις λαμπρότερες πρωτεύουσες του κόσμου. Το κέντρο της πολιτικής πρωτοπορίας, της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και του έρωτα! Η πόλη 
που θα σας εντυπωσιάσει!
Δεν είναι εύκολο σε αυτή την πόλη να επιλέξεις πως θα αξιοποιήσεις τον χρόνο σου ή σε ποιά αξιοθέατα θα τον καταναλώσεις. Εμείς διοργανώ-
νουμε ταξίδια στο Παρίσι από το 1988 και συνεχώς ανανεώνουμε το πρόγραμμά που σας προτείνουμε.

Γνωρίστε το Παρίσι μαζί μας γιατί προσφέρουμε..
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα. • Μόνο απευθείας πτήσεις. • Δώρο είσοδος και γρήγορη πρόσβαση στον Πύργο του Άιφελ.
• Δυνατότητα διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης. • Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό 

χρόνο στη διάθεσή σας. • Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες. • Ελληνόφωνο τοπικό συνοδό, μόνιμο κάτοικο Παρισιού.
• Paris walking tour..περπατήστε με την τοπική συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων. • Νυχτερινή περιήγηση 

στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης του φωτός & κρουαζιέρα στο Σηκουάνα. • Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων.
• Εξασφαλισμένη προκράτηση στο Λούβρο και άμεση είσοδος.



24Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου | Φθινόπωρο 2021

και μοναδικά σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να 
δείτε μεμονωμένα τα βασιλικά διαμερίσματα και την περίφημη αίθουσα 
των κατόπτρων.
Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στα Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε 
από την Αψίδα του Θριάμβου, όπου θα κατηφορίσετε τη φωταγωγημένη 
οδό με κατεύθυνση προς την πλατεία Ομονοίας. Όσοι το επιθυμούν μπο-
ρούν να ανηφορήσουν και πάλι, ή να κατευθυνθούν προς το παγκοσμίου 
φήμης Buddha bar. Συνεχίστε την βόλτα, περνώντας από την εκκλησία 
της Αγίας Μαγδαληνής, κατευθυνθείτε προς την Όπερα Γκαρνιέ και 
καθίστε στο Καφέ της ειρήνης (Καφέ Ντε Λα Πε).

3η ημέρα: Μουσείο Λούβρου - Κήπος Κεραμεικού 
- Palais Royal - Vivienne/Colbert - Opera Garnier - 
Ιστορικό κέντρο - Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα 
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, ένα από τα σημα-
ντικότερα παγκοσμίως. Στον χρόνο που μας αναλογεί επιλέξαμε τα πιο 
ενδιαφέροντα για τους Έλληνες επισκέπτες. Φυσικά θα δούμε στην 
ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της Mήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις 
“Εργαστίνες”, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του Παρθενώνα, 
το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. Προχωρώντας θα δούμε τον πιο 
διάσημο πίνακα του Ντα Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τους Κήπους του Κεραμικού, τον άλλοτε βασιλικό 
κήπο του Λούβρου. Από εκεί, θα κατευθυνθούμε περπατώντας προς το 
Palais Royal, ένα ακόμα πολύ σημαντικό και ιστορικό κτίριο του Παρι-
σιού, χτισμένο από τον Καρδινάλιο Ρισελιε. Κατά την επίσκεψη αυτή θα 
περάσουμε το κτίριο από την εσωτερική του αυλή, όπου θα νιώσουμε 
πραγματικά πως βρισκόμαστε σε μια άλλη 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.
Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για αγορές στα πολυκαταστήματα 
Galleries Lafayette και Printemps. Επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ ιδίων 
όποια ώρα επιθυμείτε.

Μια εμπειρία που συνηθίζουν οι επισκέπτες του Παρισιού είναι η κρου-
αζιέρα στο Σηκουάνα. Σήμερα έχουμε χρόνο για μια τέτοια όμορφη 
εμπειρία, οπότε εφόσον επιθυμείτε ελάτε μαζί μας!

4η ημέρα: Παρίσι- Disney - Νορμανδία -  
Midnight in Paris 
Τη σημερινή ημέρα μπορείτε να την αξιοποιήσετε με όποιο τρόπο επιθυ-
μείτε. Οι τοπικοί σας φίλοι είναι εκεί για να σας δώσουν κάθε απαραίτητη 
πληροφορία. Παράλληλα σας έχουμε 2 μοναδικές προαιρετικές προτάσεις:

Επίσκεψη στην DISNEYLAND PARIS
Με την καθοδήγηση του συνοδού, αφιερώστε την ημέρα στον κόσμο των 
ονείρων της Disney. Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρού-
μενη μουσική, τα φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις 
όλων των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του 
Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε με 
το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών 
με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ 
ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της 
Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά 
Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυ-
νέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR.
Ημερήσια εκδρομή στη Νορμανδία
Εάν θέλετε να εξερευνήσετε την γαλλική επαρχία, σας προτείνουμε μια 
ολοήμερη εκδρομή στην πανέμορφη, αρχοντική και ιστορική Νορμανδία, 
που βρίσκεται στις ακτές του Ατλαντικού. Συγκεκριμένα επισκεπτόμαστε 
την παραλιακή Ντοβίλ όπως και το μεσαιωνικό χωριουδάκι Ονφλέρ, 
απ΄όπου ξεκίνησαν όλοι οι μεγάλοι θαλασσοπόροι για τις εξερευνήσεις 
τους στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.

5η ημέρα: Παρίσι - Πτήση επιστροφής
Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν..εκτός αν έχεις φωτογραφίες! Είμαστε 
σίγουροι πως μέχρι τώρα έχετε αρκετό υλικό. Όμως το ταξίδι ακόμα δεν 
τελείωσε. Πάρτε ένα καλό πρωινό και κάντε μια τελευταία βόλτα πριν 
τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 5ήμερη αεροπορική εκδρομή στο Παρίσι

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

 Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RYANAIR.
• Αποσκευές: 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο. • Διαμονή για 4 διαν/σεις στο ξενοδοχείο που θα 
επιλέξετε. • Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο. • Μεταφορές - περιηγήσεις με 
πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα. • Εισιτήριο εισόδου για τον πύργο 
του Άιφελ με γρήγορη πρόσβαση. (2ο όροφος με ανελκυστήρα).  • Τοπικός φίλος - 
συνοδός εκδρομής. • Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, disney και προαιρετικές δραστηριότητες.

ΠΑΡΙΣΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

12/10

IBIS PARIS GARE DU NORD 
LA FAYETTE 3*

κεντρικό

525 315 769

RYANAIR

ΘΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ 06.50-08.55
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ 16.10-20.00

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο 
(40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο
Εξασφαλισμένη προκάθιση

MERCURE PARIS OPERA 
GRAND BOULEVARDS  4*

Κεντρικό

575
1ο - 315

2ο - 469
769

26/10

IBIS PARIS GARE DU NORD 
LA FAYETTE 3*

κεντρικό

525 315 769

MERCURE PARIS OPERA 
GRAND BOULEVARDS  4*

Κεντρικό

575
1ο - 315

2ο - 469
769
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4ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στη Μάλτα

Μάλτα

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Απευθείας πτήση για Μάλτα,  
περιήγηση πόλης / κήποι Μπαράκα
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο 'ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ' και γνωριμία με τους συνοδό 
μας, τον Πάρη, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, 
γνωρίζει 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 αρω-
μάτων. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος 
των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω 
σε ένα στενό ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα 
περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος 
του Αγίου Ιωάννη μετά τη Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση 
γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα 
της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική 
σημασία και απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια 
και θα απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους 
Μπαράκα, απ' όπου θα δούμε την πανοραμική θέα του μεγάλου λιμανιού της Μάλτας 
(Grand Harbour) 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». Ελεύθερος χρόνος για αγορές και φαγητό. Σας προτείνουμε να 

επισκεφθείτε την Πλατεία Δημοκρατίας (Μisrah Ir-Repubblika), για απεριτίφ και pastizzi 
στο Caffe Cordina, γνωστό από τους τουριστικούς οδηγούς. Τελειώνοντας μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές πόλεις Sliema και St. 
Julian's, που σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. 
Το Paceville, στην άκρη του St. Julian's, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, 
κλαμπ και τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό 
δρόμο, ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα, διατρέχοντας 
αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες.

2η ημέρα: Εκδρομή Μόστα - Μεδίνα - Ραμπάτ -  
Τα Αλί 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στο γεωγραφικό κέντρο της Μάλτας. Η 
χώρα που δεν έχει μεγαλύτερη έκταση από τη Νάξο, έχει περίπου 480000 κατοίκους, 
βρίσκεται στην πρώτη θέση σε πυκνότητα πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Eνωση. Όπου 
κι αν κοιτάξετε, θα δείτε κτίρια, πόλεις, κάστρα. Στη βόλτα μας θα επισκεφθούμε τον 
εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μοστα, με τον τρίτο μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη 
και στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Εθνικό Πάρκο Τα Αλί, όπου θα επισκεφθούμε 
το φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού καθώς και το εργοστάσιο 
αργυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την 
επίσκεψη στη <σιωπηλή πόλη>, όπως αποκαλείται, την Μεδινα, υποδηλώνοντας τη 
μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την περιβάλλει και που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο 
κάστρο. Είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι Ιωαννίτες 
Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους κοντά στη θάλασσα. Καταστράφηκε ολοσχερώς 
από το σεισμό του 1693. Oταν κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η παλιά μαλτέζικη αρι-
στοκρατία 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 

2 αναχωρήσεις για την 28η Οκτωβρίου
28/10 ME ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ THΣ AEGEAN AIRLINES
29/10 ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ RYANAIR 

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 αναγεννη-
σιακά αγάλματα, το έντονο τοπικό χρώμα κι ένα από τα ομορφότερα λιμάνια της Μεσογείου. Αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος νησιών στην κεντρική 
Μεσόγειο, ανάμεσα στη Σικελία και την Τυνησία και είναι μια από τις μικρότερες και πιο πυκνοκατοικημένες χώρες. Η Μάλτα είναι ένα προορισμός 
που τελευταία έχει μπει στις πρώτες προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών. Το γραφείο μας έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια στο γραφικό νησί 
με αποκλειστικές απευθείας ναυλωμένες πτήσεις ενώ το 4ήμερο πρόγραμμα που σας προτείνουμε περιλαμβάνει τα σημαντικότερα αξιοθέατα του 
φημισμένου νησιού αλλά και αρκετό ελεύθερο χρόνο για να τον αξιοποιήσετε με τον τρόπο που επιθυμείτε. Φυσικά ο συνοδός μας είναι εκεί για να 
σας καθοδηγήσει και να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία. Εσείς απλά ετοιμάστε βαλίτσα και ζήστε ένα υπέροχο καλοκαιρινό 4ήμερο..

Γνωρίστε τη Μάλτα μαζί μας γιατί προσφέρουμε....
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα • Δυνατότητα διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία
• Τοπικούς συνοδούς, οι οποίοι πραγματοποιούν το συγκεκριμένο ταξίδι όλο το χρόνο
• Malta walking tour..περπατήστε με τους συνοδούς μας στα σοκάκια της πόλης, στην αρχοντική Βαλέτα και στους κήπους Μπαράκα και νιώστε 

τον τρόπο ζωής των κατοίκων • Δυνατότητα συμμετοχής σε cooking class, όπου θα μάθουμε να φτιάχνουμε αυθεντικές μαλτέζικες γεύσεις, υπό 
την καθοδήγηση πάντα ενός local chef! • Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων

• Απευθείας πτήσεις με την εγγύηση και την ασφάλεια της AEGEAN AIRLINES & της RYANAIR
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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. Χρόνος ελεύθερος Στην συνέχεια 
θα αφιερώσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας στο κόσμημα του αρχιπελάγους την μο-
ναδική Βαλέτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε 
να απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι 
από το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το φρέσκο ψάρι και 
για τις σούπες λαχανικών. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο (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, όπου επίσης πανοραμικά θα δούμε 
την Ramla bay όπου έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας ΤΡΟΙΑ (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, 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.

4η ημέρα: Εκδρομή στις τρεις πόλεις  
(Senglea, Vitoriossa, Cospicoua), πτήση επιστροφής
Πρόγευμα νωρίς το πρωί και ξεκινάμε να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3 πόλε-
ων - 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.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Μάλτα

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό. Εάν επιθυμείτε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκδρομών, οι παραπάνω τιμές μειώνονται 50ε  
(παιδί 40ε ). Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής (0,5ε / άτομο / διανυκτέρευση). Σύνολο φόρων +145 ευρώ.

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια. • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. • Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με 

το πρόγραμμα. • Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, τοπικοί φόροι πόλεων και ότι 

αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό. Εάν επιθυμείτε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκδρομών, οι παραπάνω τιμές μειώνονται 50ε  
(παιδί 40ε). Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής (0,5ε / άτομο / διανυκτέρευση). Σύνολο φόρων +145 ευρώ.

ΜΑΛΤΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ME ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

28/10

WINDSOR 4* 
Sliema

279 199 339

AEGEAN AIRLINES

ΘΕΣ - ΜΑΛΤΑ 08:30 - 09:10
ΜΑΛΤΑ - ΘΕΣ 18:30 - 21:35

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8kg &
1 αποσκευή έως 23kg ανά άτομο

DIPLOMAT 4*
Sliema

299 249 389

WATERFRONT HOTEL 4*
Sliema

315 249 439

PRELUNA HOTEL & SPA 4* / 
Sliema

339 

365 
sea view

259 479

THE GEORGE 4* plus
St. Julian’s

375 269 509

INTERCONTINENTAL 5*
St.Julian’s

415 279 525

ΜΑΛΤΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ME ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ RYANAIR | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

29/10

WINDSOR 4* 
Sliema

215 119 269

RYANAIR

29/10 ΘΕΣ - ΜΑΛΤΑ 09:10 - 09:55
01/11 ΜΑΛΤΑ - ΘΕΣ 08:20 - 10:55

 
Περιλαμβάνεται 1 μικρή χειραποσκευή  

(40 Χ 20 Χ 25cm) ανά άτομο & 1 αποσκευή 
20Kg ανά 2 άτομα

Εξασφαλισμένη προκάθιση

DIPLOMAT 4*
Sliema

239 119 285

WATERFRONT HOTEL 4*
Sliema

249 119 215

PRELUNA HOTEL & SPA 4* / 
Sliema

259 

279 
sea view

119 239

THE GEORGE 4* plus
St. Julian’s

295 119 259

INTERCONTINENTAL 5*
St.Julian’s

319 119 289
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4ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στη Μάλτα

Μάλτα

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Απευθείας πτήση για Μάλτα,  
Περιήγηση πόλης / Κήποι Μπαράκα 
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο 'ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ' και γνωριμία με 
τους συνοδό μας, τον Πάρη, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκε-
κριμένο ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει 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 αρω-
μάτων. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα 
του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι 
οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα στενό ακρωτήρι, πλαισιωμένη από 
δύο φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το Saint 
Elmo. Η πόλη χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιω-
άννη μετά τη Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση 
γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται 
στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη 
με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατή-
σουμε στα στενά γραφικά δρομάκια και θα απολαύσουμε τα στοιχεία 
μιας άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ' όπου θα 
δούμε την πανοραμική θέα του μεγάλου λιμανιού της Μάλτας (Grand 
Harbour) 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». Ελεύθερος χρόνος για αγορές και φαγητό. Σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε την Πλατεία Δημοκρατίας (Μisrah Ir-Repubblika), για 
απεριτίφ και pastizzi στο Caffe Cordina, γνωστό από τους τουριστικούς 
οδηγούς. Τελειώνοντας μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ 
επισκεφθείτε τις γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian's, που σφύζουν 
από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, 
στην άκρη του St. Julian's, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, 
κλαμπ και τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον 
παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με 
κορδέλα, διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες.

2η ημέρα: Εκδρομή Μόστα - Μεδίνα -  
Ραμπάτ - Τα Αλί 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στο γεωγραφικό κέντρο 
της Μάλτας. Η χώρα που δεν έχει μεγαλύτερη έκταση από τη Νάξο, 
έχει περίπου 480000 κατοίκους, βρίσκεται στην πρώτη θέση σε πυ-
κνότητα πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Eνωση. Όπου κι αν κοιτάξετε, 
θα δείτε κτίρια, πόλεις, κάστρα. Στη βόλτα μας θα επισκεφθούμε τον 
εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μοστα, με τον τρίτο μεγαλύτερο 
τρούλο στην Ευρώπη και στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Εθνι-
κό Πάρκο Τα Αλί, όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο εργοστάσιο 
παραγωγής φυσητού γυαλιού καθώς και το εργοστάσιο αργυροχρυ-
σοχοΐας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για 
την επίσκεψη στη <σιωπηλή πόλη>, όπως αποκαλείται, την Μεδινα, 
υποδηλώνοντας τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την περιβάλλει 
και που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε διατελέσει στο 
Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι Ιωαννίτες Ιππότες χτί-
σουν το οχυρό τους κοντά στη θάλασσα. Καταστράφηκε ολοσχερώς 
από το σεισμό του 1693. Oταν κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η παλιά 
μαλτέζικη αριστοκρατία εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα, με προσεκτική 

Εκδρομή στη Μάλτα
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα.

• Δυνατότητα διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία.

• Τοπικούς συνοδούς, οι οποίοι πραγματοποιούν το συγκεκριμένο ταξίδι όλο το χρόνο.

• Malta walking tour.. περπατήστε με τους συνοδούς μας στα σοκάκια της πόλης, στην αρχοντική Βαλέτα και στους κήπους Μπαράκα και νιώστε 
τον τρόπο ζωής των κατοίκων.

• Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων.

• Απευθείας πτήσεις με τις προγραμματισμένες πτήσεις της RYANAIR.
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Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Μάλτα

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 επι-
γραφές 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 θαυμάσου-
με εντυπωσιακά πυργόσπιτα με χαρακτηριστικά περίτεχνα φανάρια, 
πετρόχτιστα μοναστήρια και νορμανδικά παλάτια. Χρόνος ελεύθερος 
Στην συνέχεια θα αφιερώσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας στο κόσμημα 
του αρχιπελάγους την μοναδική Βαλέτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να απολαύσετε μια βόλτα με 
την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι από το 1950, 
να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το φρέσκο ψάρι και 
για τις σούπες λαχανικών. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Πποαιρετική εκδρομή στο Γκόζο (Gozo) 
Μετά το πρωινό, ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο μαγευ-
τικό 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, 
όπου επίσης πανοραμικά θα δούμε την Ramla bay όπου έγιναν τα 
γυρίσματα της ταινίας ΤΡΟΙΑ (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες). 
Ακόμη θα επισκεφθούμε και το γραφικό ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα 
έχουμε χρόνο για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 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.

4η ημέρα: Εκδρομή στις τρεις πόλεις (Senglea, 
Vitoriossa, Cospicoua), Πτήση επιστροφής 
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 απο-
λαύσουμε 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.

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό. Εάν επιθυμείτε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκδρομών,  

οι παραπάνω τιμές μειώνονται 50ε (παιδί 40ε). Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ( 0,5ε / άτομο / διανυκτέρευση. Σύνολο φόρων +145 ευρώ.

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται
• Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, τοπικοί φόροι πόλεων  

και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΜΑΛΤΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ME ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ RYANAIR | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

22/10 
& 

5/11

DIPLOMAT 4*
Sliema

169 59 225
RYANAIR

22/10 ΘΕΣ - ΜΑΛΤΑ 09:10 - 09:55
25/10 ΜΑΛΤΑ - ΘΕΣ 14:35 - 17:10

 &

5/11 ΘΕΣ - ΜΑΛΤΑ 16:20 - 17:05
8/11 ΜΑΛΤΑ - ΘΕΣ 08:20 - 10:55

 
Περιλαμβάνεται 1 μικρή χειραποσκευή  

(40 Χ 20 Χ 25cm) ανά άτομο &  
1 αποσκευή 20Kg ανά 2 άτομα
Εξασφαλισμένη προκάθιση

PRELUNA HOTEL & SPA 4*  
Sliema

179 

205 
sea view

59 239

THE GEORGE 4* plus
St. Julian’s

215 59 259

INTERCONTINENTAL 5*
St.Julian’s

239 59 295
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6ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στη Ζυρίχη στην Ελβετία - Αλπικό τρένο

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτήση για Μέμμινγκεν – Καταρράκτες 
Ρήνου - Σαφχάουζεν - Ζυρίχη 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > , έλεγχος 
εισιτηρίων και απευθείας πτήση για τo Μέμμινγκεν. Άφιξη στη Γερμανία και 
αναχώρηση για τους καταρράκτες του Ρήνου, που ονομάζονται Ράνφαλ. 
Θα μας εντυπωσιάσει το εκπληκτικό τοπίο. Στη συνέχεια αναχωρούμε 
για την πόλη Σαφχάουζεν. Εδώ θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, η οποία 
είναι γεμάτη με Γοτθικά, Αναγεννησιακά, Μπαρόκ κτίρια. Θα δούμε το 
Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, το Σπίτι του Ιππότη. Τελειώνο-
ντας, αναχώρηση για τη Ζυρίχη. Μετάβαση στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση 
στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Ζυρίχη περιήγηση 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, 
τη Ζυρίχη, που βρίσκεται στα βόρεια της Ελβετίας, εκεί όπου ο ποταμός 
Limmat χωρίζει την πόλη στη μέση. Άφιξη και ξεκινάμε μια πρώτη γνωριμία 
με την οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας, όπου θα έχουμε το χρόνο 
να περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Πρώτος σταθμός στη 
βόλτα μας, θα είναι ο καθεδρικός ναός Φραουμίνστερ, ο οποίος χτίστηκε 
τον 13ο αιώνα. Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί φόρο τιμής στον 
Μαρκ Σαγκάλ, χάρη στα περίτεχνα υαλογραφήματά του. Επόμενο σημείο 
αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ακολούθως θα θαυμά-
σουμε το Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται στην πρόσοψή του από περίτεχνες 
ζωφόρους αλλά και τη μαρμάρινη πύλη με την επίχρυση διακόσμηση. 
Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης για αγορές και σουβενίρ. Το 
βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή Niederdorf , όπου 
το βράδυ σφύζει από ζωή. Ακόμη, σας προτείνουμε να πιείτε ένα κοκτέηλ 
στο διάσημο μπαρ Kronenhalle, ένα ζωντανό μουσείο, με αυθεντικούς 
πίνακες του Πικάσο, του Ματίς και του Μιρό στους τοίχους του.

3η ημέρα: Λουκέρνη – Ιντερλάγκεν – Βέρνη 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την κουκλίστικη Λουκέρνη. Θα 
περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των 

σπιτιών, όπου θα δούμε την κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 
14ο αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την κεντρική 
Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, τις φημισμένες εκκλησίες 
των Φραγκισκανών, τη Χοφκίρκε και φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό 
κέντρο, τα οποία δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Συνεχίζοντας 
και μέσω μιας πανέμορφης ορεινής διαδρομής φθάνουμε στο Ιντερλά-
γκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών Τούνερζεε και Μπρίντσερζεε, όπως 
σημαίνει το όνομα της, φθάνουμε στη ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, τη 
Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο 
τις μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Ελβετίας. 
Με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες και 
τις γραφικές προσόψεις, η παλιά πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο 
διατηρημένο ιστορικό κέντρο στην Ελβετία. Θα δούμε το καθεδρικό ναό 
και το περίφημο Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. 
Τελειώνοντας, επιστροφή στη Ζυρίχη.

4η ημέρα: Ζυρίχη - Σαιντ Μόριτζ - Νταβός - Αλπικό 
τρένο (προαιρετική) 
Μετά το πρόγευμα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο πα-
γκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι 
χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενο-
δοχεία για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από 
μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό 
τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν 
Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώ-
νες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα 
σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική 
ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Το βράδυ σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης, την 
Μπανχοφστράσε με τα πολυκαταστήματα (όπως το «Τζέλμολι»), τα 
κεντρικά γραφεία των τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού αλλά και τα 
αποτυπώματα διάσημων σταρ του κινηματογράφου. Μη λησμονήσετε 
στις αγορές σας, να αγοράσετε σοκολάτες , καθώς η Ελβετία φημίζεται 
για την παραγωγή τους.

Εκδρομή στην Ελβετία
Η Ελβετία, όμορφη σαν καρτ-ποστάλ, θα σας εντυπωσιάσει! Θα μαγευτείτε από το εντυπωσιακό αλπικό τοπίο, τις πανέμορφες λίμνες, τις κοσμοπολίτικες 
πόλεις με τις παραμυθένιες μεσαιωνικές γωνιές, τους καταπράσινους αμπελώνες που δίνουν εξαιρετικά κρασιά, το σιδηροδρομικό ταξίδι-εμπειρία ( Αλπικό 
τρένο) και φυσικά τη μοναδική γαστρονομία που ξεπερνάει κατά πολύ το δίπτυχο «τυρί-σοκολάτα» ! Ένα πλήρες πρόγραμμα λοιπόν, για να απολαύσετε 
τις πόλεις αυτές που θα σας μείνει αξέχαστο!

Ζυρίχη 
Ελβετία
Αλπικό τρένο
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5η ημέρα: Μοντρέ – Βεβέ - Λωζάνη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το φημισμένο θέρετρο 
Μοντρέ. Είναι γνωστό για το ετήσιο φεστιβάλ τζαζ που οργανώνεται εδώ. 
Πολλοί μουσικοί και άνθρωποι της τέχνης έζησαν εδώ, όπως οι Στραβίνσκι, 
Φρέντι Μέρκιουρι ( Queen ), Φρανκ Ζάπα και ο Λόρδος Μπάιρον, Λέων 
Τολστόι, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Ελεύθερος χρόνος για το γεύμα σας σε 
κάποιο από το γνωστά εστιατόρια του Μοντρέ με θέα τη λίμνη, καθώς και 
για τα ψώνια σας στις μπουτίκ του κέντρου του χωριού. Τελειώνοντας και 
περνώντας από τη λουτρόπολη Βεβέ, με την πανέμορφη Μεγάλη Πλατεία 
αλλά και την αποβάθρα Περντονέ, όπου κυριαρχεί το άγαλμα του Σαρλό, 
το οποίο υπενθυμίζει την παραμονή του Τσάρλι Τσάπλιν στην περιοχή, 
καθώς εδώ έζησε τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής του, φθάνουμε στην 
Ολυμπιακή πόλη, τη Λωζάνη, στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Θα δούμε το 
Μπελ Ερ Μέτροπολ, το πρώτο πολυώροφο κτίριο της Ελβετίας, την εκκλη-
σία του Αγ. Φραγκίσκου, την πλατεία ντε λα Παλί με το Δημαρχείο και τα 
γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ. Χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη και αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.

6η ημέρα: Ζυρίχη – Βασιλεία - Φρανκφούρτη - 
Πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την πιο βιομηχανοποιημένη πόλη της χώ-
ρας. Η Βασιλεία βρίσκεται στο σημείο γνωστό ως το τριεθνές, ακριβώς 
στα σύνορα με τη Γαλλία και τη Γερμάνια. Σημείο αναφοράς της, ο 
ποταμός Ρήνος, ο οποίος πηγάζει από τις νοτιοανατολικές Ελβετικές 
Άλπεις και συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια μέχρι την Ολλανδία, όπου 
και εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα μετά από μια πορεία 1320 χλμ. Από 
τα πιο σημαντικά αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz 
με τις αλληγορικές φιγούρες, και ο καθεδρικός ναός ο οποίος φτάνει 
το ύψος των 67 μέτρων σηματοδοτώντας το θρησκευτικό κέντρο 
της πόλης. Τέλος ακολουθούμε το πλακόστρωτο δρομάκι το οποίο 
μας οδηγεί στο μπαλκόνι του Ρήνου, όπου θα απολαύσουμε την θέα. 
Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για 
να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας 
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 6ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Ζυρίχη, στην Ελβετία & ταξιδεύοντας με το Αλπικό τρένο

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό. Σύνολο φόρων +145 ευρώ. Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής  
(2,8ε στη Ζυρίχη / άτομο / διανυκτέρευση).

 Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία.
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο.
• Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων,δραστηριοτήτων.
• Δημοτικοί φόροι πόλεων πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου.
• Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
• Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

ΖΥΡΙΧΗ - ΕΛΒΕΤΙΑ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 6 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού 

έως  
12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

25/10

CONTI 4* 429 289 549

RYANAIR

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - MEMMINΓΚΕΝ 10:45- 12:00

ΦΡΑΝΚΦΟΎΡΤΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18:15 - 21:45

Περιλαμβάνεται 1 μικρή χειραποσκευή - σάκος 
(διαστ.40χ20χ25cm) ανά άτομο  

& 1 αποσκευή έως 20κ ανά 2 άτομα
Εξασφαλισμένη προκάθιση

DORINT 4* 479 309 609

HILTON 4* 509 309 649

CROWNE PLAZA 4* plus 529 309 669



6ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στην Ιταλία

Ιταλικό 
Πανόραμα

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτήση για Ρώμη - Ξενάγηση πόλης - 
Roma by night 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 07.30 και πτήση για την αιώνια πόλη, 
τη Ρώμη. Mετά την παραλαβή των αποσκευών θα ξεκινήσουμε αμέσως 
πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοη-
τεύει 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 πε-
ριήγηση στη Ρώμη, για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και 
χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto 
με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιτα-
λιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς 
λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης 
με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε 
από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο 
και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο 
γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα 
στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

2η ημέρα: Περιήγηση πόλης - Μουσεία Βατικανού 
- Άγιος Πέτρος 
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε αμέσως πα-
νοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο 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, όπου 
δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον 
Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Η επόμενη επίσκεψη είναι στο ανε-
ξάρτητο 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 Ρω-
μαιοκαθολικής 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 που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της 
παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη 
εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, 
όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ 
Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος 
ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη.

3η ημέρα: Φλωρεντία - Βενετία 
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για την πόλη των Μεδίκων 
και της Αναγέννησης, την Φλωρεντία μια πόλη που δεν χρειάζεται πολλές 
συστάσεις. Θα δούμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό της Παναγίας των 
λουλουδιών με τον τρούλο του Μπουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, 
το βαπτιστήριο, την πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο Πίτι κ.α. Τελειώνοντας, 
μια βόλτα στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα σας εντυπωσιάσει. 
Επόμενος σταθμός μας, η ρομαντική Βενετία. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο μας στην περιοχή Μέστρε και χρόνος για μια πρώτη βραδινή βόλτα 
στην φημισμένη πόλη.

ΡΩΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ

με απευθείας πτήση για Ρώμη και επιστροφή απευθείας από Μιλάνο

• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα.
• Μόνο απευθείας πτήσεις.
• Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή.
• Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετός χρόνος στη διάθεσή σας.
• Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες.
• Ειδικό πρόγραμμα ασφάλισης.
• Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων.
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4η ημέρα: Βενετία 
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην πόλη των δόγηδων και των 
καναλιών, τη μοναδική Βενετία, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που 
ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες. μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά με βαπορέτο 
στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από 
γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο 
των Δόγηδων και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου 
βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό 
του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και 
το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα 
εργαστήρια κατασκευής Murano.

5η ημέρα: Βενετία - Βερόνα - Μιλάνο 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την 

πόλη των αιώνιων εραστών του Σαιξπηρ, την γραφική Βερόνα. Θα θαυ-
μάσουμε την Ρωμαϊκή αρένα, τις πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι 
οι οποίες περιβάλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και 
φυσικά το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό “μπαλκόνι της Ιου-
λιέτας”. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πιο κοσμοπολίτικη πόλη της 
Ιταλίας, το Μιλάνο. Δεν θα χάσουμε χρόνο, μόλις φτάσουμε θα δούμε το 
Castello d’Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle 
II, την περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο 
και το εντυπωσιακό Ντουόμο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Η νυχτερινή 
ζωή αυτής της πόλης μπορεί να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία. Με την 
καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής, αξιοποιήστε το χρόνο σας, 
όπως εσείς επιθυμείτε.

6η ημέρα: Μιλάνο - Πτήση επιστροφής 
Σήμερα προτείνουμε να πάρετε νωρίς το πρωινό σας και να κάνετε μια 
τελευταία βόλτα στην φημισμένη πόλη γιατί το μεσημέρι θα πάμε στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 6ήμερη αεροπορική εκδρομή στην Ιταλία

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

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RYANAIR.
• Αποσκευές : 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο.
• Διαμονή για 5 διαν/σεις στα αναφερόμενα ξενοδοχεία.
• Πρωινό καθημερινά.
• Κόστος εισόδου με ξενάγηση στα μουσεία Βατικανού, εξασφαλισμένη 

προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή.
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Συνοδός εκδρομής.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται
• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, δημοτικοί φόροι πόλεων, βαπορέτα Βενετίας και 

προαιρετικές δραστηριότητες.

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  
2-12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

26/10

Ρώμη:
OCCIDENTAL ARAN PARK 4*

Βενετία - Μέστρε  :
VENICE MICHELANGELO 4*

Μιλάνο: 
Κlima Milano Fiere 4*

385 240 545

RYANAIR

ΘΕΣ-ΡΩΜΗ 09.15-10.00

ΜΙΛΑΝΟ (Bergamo) - ΘΕΣ
14.20 - 17.25 

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο 
(40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο
Εξασφαλισμένη προκάθιση
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5ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στη Ρώμη και στη Φλωρεντία

Ρώμη
Φλωρεντία

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτήση για Ρώμη - Ξενάγηση πόλης - 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 πόλη-σύμβολο 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. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα 
καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του 
Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, 
όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο 
μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στην 
περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές 
της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

2η ημέρα: Μουσεία Βατικανού - Άγιος Πέτρος - 
Καπέλα Σιστίνα - Bίλλα Μποργκέζε 
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 αρι-
στουργημάτων 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 Χριστιανοσύ-
νης, 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 χρόνος ελεύθερος 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 Ύόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, 
αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη Galleria 

Για να γνωρίστε την «αιώνια πόλη», σας προσφέρουμε:
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα.
• Μόνο απευθείας πτήσεις.
• Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή.
• Δυνατότητα διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης.
• Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας.
• Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες.
• Ελληνόφωνη τοπική συνοδό, μόνιμη κάτοικο Ρώμης.
• Rome walking tour..περπατήστε με την τοπική συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων.
• Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων.

Η Αιώνια Πόλη δεν είναι απλά ένας must προορισμός, είναι μια ζωντανή περιήγηση στην πορεία της Ιστορίας και των Τεχνών, ενώ κάθε βόλτα στους 
δρόμους της ένα μάθημα αισθητικής και στυλ. Καλά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφέ, αξιοθέατα, shopping, διασκέδαση. Ζήστε την “αιώνια πόλη” 
μαζί μας για να αποφύγετε τυχόν παγίδες του διαδικτύου (πχ παραπλανητικές φωτογραφίες δωματίων), να μην ασχοληθείτε με προκρατήσεις σε 
μουσεία, να γλυτώσετε πολύωρες αναμονές (ιδίως στο Βατικανό) και να έχετε μια μοναδική “τοπική φίλη” την Δώρα, την ελληνόφωνη επίσημη 
ξεναγό μας που μένει μόνιμα στη Ρώμη. Ελάτε μαζί μας και σε μια μοναδική ημερήσια εκδρομή στη Φλωρεντία, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες 
συστάσεις..εσείς μόνο ετοιμάστε βαλίτσες και διάθεση!

ΔΩΡΟ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ, EIΣΟΔΟΣ & ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
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Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 5ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Ρώμη και στη Φλωρεντία

Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και 
τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 
500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία 
της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di 
Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν εσπρέσσο 
στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή να γευθείτε το 
πασίγνωστο tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

3η ημέρα: Ημερήσια εκδρομή στη Φλωρεντία 
(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: Ρώμη 
Η ημέρα αυτή είναι στη διάθεσή σας να την αξιοποιήσετε με τον τρόπο 
που επιθυμείτε. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλα Μποργκέζε 
(Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο 
με το Central Park της Νέας Ύόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, 
ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Μπορείτε ακόμη να 
επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον 
αφορά τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων 
του Caravaggio. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di 
Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν εσπρέσσο 
στο γνωστό Cafe Greco.

5η ημέρα: Ρώμη - Θεσσαλονίκη 
Νωρίς το πρωί, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για μετάβαση στο αερο-
δρόμιο και την πτήση επιστροφής.

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

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

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RYANAIR 
• Αποσκευές : 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο.
• Διαμονή για 4 διαν/σεις στο ξενοδοχείο που θα επιλέξετε. 
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο (εκτός από την τελευταία ημέρα αν η ώρα 

της πτήσης είναι πολύ νωρίς).
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Κόστος εισόδου με ξενάγηση στα μουσεία Βατικανού, εξασφαλισμένη 

προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή. 
• Τοπικός φίλος - συνοδός εκδρομής. 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται
• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, δημοτικοί φόροι πόλεων  

και προαιρετικές δραστηριότητες.

ΡΩΜΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

11/11
18/11

ROYAL COURT 4* 
κέντρο - Termini 

245 185 340  RYANAIR
 

ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 09.55 - 10.40
ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 11.00 - 13.45

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο 
(40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο
Εξασφαλισμένη προκάθιση

GIOBERTI 4* 
κέντρο - Termini 

330 185 490

STENDHAL 4* 
κέντρο - piazza Barberini

400 235 590

NAVONA LUXURY  
PALAXE INN 4* 

κέντρο - Piazza Navona 

465 235 730

ΡΩΜΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία

26/10
&

28/10

ROYAL COURT 4* 
κέντρο - Termini 

285 195 360 RYANAIR

26/10 
ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 09.55 - 10.40
ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 06.10 - 08.50

28/10   
ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 09,55 - 10,40
ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 11.00 - 13.45

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο 
(40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 

(55x40x20cm) ανά άτομο
Εξασφαλισμένη προκάθιση

GIOBERTI 4* 
κέντρο - Termini 

345 195 500

STENDHAL 4* 
κέντρο - piazza Barberini

420 245 600

NAVONA LUXURY  
PALAXE INN 4* 

κέντρο - Piazza Navona 

490 245 740



ΟΔΙΚΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Φθινόπωρο 2021 | 28η Οκτωβρίου
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6ήμερη οδική εκδρομή  
στη Βουδαπέστη

Βουδαπέστη

Οδικές εκδρομές εξωτερικού

1η-2η ημέρα: Αναχώρηση - Βουδαπέστη (970χλμ.) 
Η συγκέντρωση στα γραφεία μας θα γίνει την Tρίτη 26/10, στις 23.00 το 
βράδυ. Η διαδρομή είναι μεγάλη, οπότε επιλέγουμε να ταξιδέψουμε βράδυ 
για να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο για την εκδρομή μας. Το λεωφορείο 
θα είναι πολυτελές, οπότε ελπίζουμε να μπορέσετε να κοιμηθείτε, ώστε 
να περάσει πιο γρήγορα ο χρόνος της βραδυνής διαδρομής!
Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 27/10 το απόγευμα θα φτάσουμε στην πα-
νέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Θα έχουμε χρόνο για μια πρώτη 
βόλτα στην πόλη ή για ξεκούραση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Βουδαπέστη - Περιήγηση πόλης - 
Vajdahunyad castle - Danube Cruise 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε την γνωριμία 
με την πόλη. Θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιε-
τιρίδας, το Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, 
τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, την ακαδημία τον επιστημών και θα 
αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, 
περνώντας στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου 
βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό 
ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται 
η πλατεία της Αγίας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνω-

στός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να 
απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. 
Ακολουθεί επίσκεψη στον περίφημο λόφο Γκέλερτ, με το φρούριο του 
αυστριακού στρατού - σήμερα πολεμικό μουσείο.
Στη συνέχεια θα πάμε σε ένα ακόμα μοναδικό μέρος, το περίφημο 
Vajdahunyad Castle, ένα από τα 10 πιο εντυπωσιακά κάστρα της Ευρώπης! 
Χτισμένο το 1896, αποτελεί μια ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης της 
χώρας μέσα στους αιώνες. Φιλοξενεί διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες και 
εκθέσεις και περιλαμβάνεται στο Top 10 χειμερινών προορισμών Ευρώπης 
σύμφωνα με το Lonely Planet. Ιδιαίτερα ρομαντικό βρίσκεται στο πάρκο 
της πόλης, στη λίμνη που το καλοκαίρι γίνονται βαρκάδες και το χειμώνα 
μετατρέπεται σε μια πελώρια πίστα πατινάζ με χιλιάδες επισκέπτες να 
απολαμβάνουν ένα μοναδικό τοπίο.
Το απόγευμα σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε μια ρομαντική 
προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη.

4η ημέρα: Ημερήσια προαιρετική εκδρομή  
στη Μπρατισλάβα και στη Βιέννη 
Σήμερα η μέρα είναι ελεύθερη για να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας με τον 
τρόπο που επιθυμείτε, με την καθοδήγηση του συνοδού μας.
Μπορείτε επίσης να έρθετε μαζί μας σε μια υπέροχη ημερήσια εκδρομή σε 
2 μοναδικές πρωτεύουσες, την Μπρατισλάβα και τη Βιέννη. Είναι ευκαιρία 
να τις δείτε γιατί είναι κοντά στη Βουδαπέστη και η διαδρομή βολική για 

Το μαργαριτάρι του Δούναβη..
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - VAJDAHUNYAD CASTLE - DANUBE CRUISE - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - 
ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ - ΒΙΖΕΓΚΡΑΝΤ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/10 βράδυ
Αν είστε λάτρεις των οδικών εκδρομών, η συγκεκριμένη δεν πρέπει να λείπει από τη λίστα σας. Η Βουδαπέστη είναι μια πανέμορφη πόλη, χτισμένη 
στις όχθες του Δούναβη, γεμάτη μοναδικά αξιοθέατα, πλούσια ιστορία, κοσμοπολίτικη ζωή και υπέροχη επαρχία με όμορφες διαδρομές και γρα-
φικά χωριά. Είναι κοντά στη Μπρατισλάβα και στη Βιέννη, οπότε μπορούμε με μια ημερήσια εκδρομή να δούμε και τις 2 φημισμένες πρωτεύουσες.
Το πρόγραμμα που ετοιμάσαμε είναι ιδιαίτερα προσεγμένο, επιλέγοντας τις καλύτερες επισκέψεις που μπορείτε να κάνετε στη διαθέσιμη διάρκεια, 
αποφεύγοντας κλασικές τουριστικές “παγίδες”. Η Βουδαπέστη αποτελεί αγαπημένη μας “συνήθεια”, καθώς κάθε χρόνο μας εμπιστεύεται μεγάλος 
αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών για να γνωρίσουν την Ουγγρική πρωτεύουσα.

Ελάτε μαζί μας γιατί σας προσφέρουμε..
• Διαμονή στο ολοκαίνουριο πολυτελές ξενοδοχείο ΙΜPULSO FASHION 4*.
• Διαμονή μόνο σε ένα ξενοδοχείο για να αποφύγουμε άσκοπες διαδρομές και πολλαπλές στάσεις.
• Επιπλέον επίσκεψη στο VAJDAHUNYAD CASTLE.
• Δώρο εκδρομή στα παραδουνάβια χωριά.
• Επιπλέον του συνοδού της εκδρομής, ελληνόφωνο τοπικό φίλο - επίσημο ξεναγό Βουδαπέστης.
• Στην προαιρετική εκδρομή στη Βιέννη, κάνουμε ολοκληρωμένη ξενάγηση, όχι μια γρήγορη περιήγηση και στην επιστροφή επισκεπτόμαστε και 

την Μπρατισλάβα την πρωτεύουσα της Σλοβακίας (2 σε 1!).
• Αναβαθμισμένη ταξιδιωτική ασφάλιση με επιπλέον δυνατότητα για αποζημίωση λόγω Covid.
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να δούμε και τις 2. Θα φτάσουμε πρώτα στην Αυστριακή πρωτεύουσα, 
τη Βιέννη.
Στην περιήγησή μας θα δούμε το Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα κτιρίων 
αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελ-
βεντέρε του πρίγκιπα Ευγένιου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα 
τέχνης καλλιτεχνών της νεότερης περιόδου και του κινήματος του Μο-
ντερνισμού. Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός 
του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων 
της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος 
του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό 
αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, 
το Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από το Δη-
μαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε (εκκλησία του Τάματος). Θα 
περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες 
εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζοί 
το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα 
καταλήξουμε στην Πλατεία του Δημαρχείου.
Στο δρόμο για την επιστροφή μας στη Βουδαπέστη, θα σταματήσουμε στη 
γραφική πρωτεύουσα της Σλοβακίας τη Μπρατισλάβα η οποία βρίσκεται σε 
απόσταση περίπου 1 ώρας από την Βιέννη. Στην Μπρατισλάβα θα περπατή-
σουμε στο καλοδιατηρημένο και ξεχωριστό σε όλη τη Μεσευρώπη ιστορικό 
της κέντρο. Η σλοβακική πρωτεύουσα, άλλοτε καθέδρα του ουγγρικού 
βασιλείου, είναι από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μια γοητευτική 
παραδουνάβια πανεπιστημιούπολη. Το κάστρο της με το γαλλικό κήπο, 
το Προεδρικό Μέγαρο, τα μεσαιωνικά αρχοντικά, ο Καθεδρικός Ναός του 
Αγίου Μαρτίνου όπου τελούνταν οι στέψεις των βασιλέων της Ουγγαρίας, 
το Πανεπιστήμιο, η πύλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το Δημαρχείο έδρα 

του Καρδιναλίου όπου υπογράφηκε η συνθήκη του Πρεσβούργου από 
το Ναπολέοντα συνθέτουν την ιστορική εικόνα της πόλης στους αιώνες.
Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στη Βουδαπέστη.

5η ημέρα: Βουδαπέστη - παραδουνάβιες περιοχές 
- Άγ. Ανδρέας - Βίζεγκραντ - Έστεργκομ - Βάτσι 
Ούτσα (210χλμ) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια υπέροχη οδική διαδρομή για επίσκεψη 
στα περίφημα παραδουνάβια χωριά της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας 
κατά μήκος του Δούναβη θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, 
τόπος πολλών φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, περίπατος στο 
χωριό και συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. 
Έπειτα θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων – το 
Έστεργκομ, για να επισκεφτούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό όπου βρί-
σκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων και την πινακοθήκη.
Επιστρέφουμε στη Βουδαπέστη για να κλείσουμε την βόλτα μας στην 
κεντρική αγορά της Βάτσι Ούτσα. Μπορείτε να επισκεφθείτε και την σκε-
παστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος στην 
πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Βουδαπέστη - Επιστροφή 
Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν..έτσι έφτασε και η ώρα της επιστροφής! 
Θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο και θα πάρουμε το δρόμο για την Ελ-
λάδα. Το βράδυ φτάνουμε στην πόλη μας γεμάτοι αναμνήσεις, εμπειρίες, 
πολλές φωτογραφίες, νέους φίλους και ραντεβού για το επόμενο ταξίδι!

Οδικές εκδρομές εξωτερικού | 6ήμερη οδική εκδρομή στη Βουδαπέστη

Περιλαμβάνεται πρωινό. Προαιρετικές εκδηλώσεις: Κρουαζιέρα στο Δούναβη: 15 ευρώ - Ημερήσια εκδρομή Βιέννη - Μπρατισλάβα: 25 ευρώ 

Η αναχώρηση γίνεται από τα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη στην οδό Μητροπόλεως 16. Αν επιθυμείτε μεταφορά από Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα, 

Σέρρες η επιβάρυνση είναι 15ε ανά άτομο / διαδρομή.

 Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο με 2 έμπειρους οδηγούς.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο ΙΜPULSO FASHION 4*. 
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο.  
• Αρχηγός - συνοδός του γραφείου. 
• Επίσημος τοπικός ξεναγός για την ξενάγηση πόλης 
• Φόροι και check point πόλεων. 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία-αξιοθέατα.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου (1,30 ευρώ ανα άτομο/ διανυκτέρευση). 
• Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 6 ΗΜΕΡΕΣ / 4 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκ

26/10 

Βράδυ 
23.00

ΙΜPULSO FASHION 4* 275 260
1ο παιδί 95

2ο παιδί 190
460

“Ταξιδιωτικά έγγραφα : Παρακαλούμε όπως φροντίσετε να έχετε μαζί σας διαβατήριο νέου τύπου (Προτιμητέο) ή ταυτότητα 10ετιας νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες”
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1n ημέρα: Αναχώρηση - Μαυροβούνιο 
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας 
οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε 
προς Κρυσταλλοπηγή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη αργά 
το απόγευμα στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Μπούτβα - Περιήγηση πόλης - Κότορ - 
Ντουμπρόβνικ 
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 Αδρια-
τικής 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, νοτιό-
τερου 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. Συ-
νεχίζουμε για το Ντουμπρόβνικ, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Το απόγευμα βόλτα στην πόλη για να πάρουμε μια πρώτη γεύση 
από τον τοπικό τρόπο ζωής των κατοίκων.

3η ημέρα: Περιήγηση πόλης - Lokrum island - 
Ντουμπρόβνικ - Παλιά πόλη 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση 
στο Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατι-
κής». 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 Φραγκι-
σκάνικο 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 συνεχίζουμε 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 βοτα-
νικούς κήπους, εξωτικά δέντρα, λουλούδια, λαγούς, παγώνια και ένα 
μεσαιωνικό Μοναστήρι Βενεδικτίνων. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε 
την υπέροχη θέα των τειχών της παλιάς πόλης μέσα από το πλοίο και 
θα επιστρέψουμε στο Ντουμπρόβνικ. Στο κέντρο και στην παλιά πόλη 
υπάρχει μια εύθυμη ατμόσφαιρα. Απολάυστε ένα καλό εστιατόριο ή 
έναν καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη στο 
φεστιβάλ κρασιού ή στο ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα τείχη του 

Οδικές εκδρομές εξωτερικού

5ήμερη οδική εκδρομή  
στη Δαλματία και στο Ντουμπρόβνικ

Δαλματία 
Ντουμπρόβνικ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΜΠΟΥΤΒΑ, ΚΟΤΟΡ, ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, ΣΤΟΝ, ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - NΗΣΙ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ, LOKRUM ISLAND

To ταξίδι αυτό είναι από τα δημοφιλέστερα των δαλματικών ακτών γιατί είναι ιδιαίτερα μελετημένο ώστε σε διάστημα 5 ημερών, να καταφέρουμε να 
δούμε τα καλύτερα αξιοθέατα των μοναδικών αυτών περιοχών, έχοντας παράλληλα ελεύθερο χρόνο για να τα απολαύσουμε. Μια ολόκληρη μέρα 
στη διάθεσή μας στο “στολίδι” των δαλματικών ακτών, το Ντουμπρόβνικ και η εκδρομή στο “νησί του Μάρκο Πόλο” θα σας συναρπάσουν. Μεγάλο 
πλεονέκτημα επίσης του ταξιδιού, η ιδιαίτερα χαμηλή τιμή και με διαμονή σε καλά ξενοδοχεία σε ιδανικές τοποθεσίες.



39Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου | Φθινόπωρο 2021

μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Αφήνουμε αυτή την 
ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη 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.

4n ημέρα: Στον - Κόρτσουλα - Νησί Μάρκο Πόλο 
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα. 
Μετά από μια όμορφη διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματι-
κών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε 
το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως 
το Σινικό Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς 
απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσου-
λα, το νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί 
που συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα, ως πρώτη αποικία Κερκυραίων 
αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). 
Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και 
πύργους που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί .Θα επισκεφθούμε 
την πλατεία του Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου 

Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. Χρόνος ελεύ-
θερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά του νησιού, να θαυμάσετε 
την υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των 
Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν. Ένα νησί 
που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση και αποτελεί ένα από 
τα κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5n ημέρα: Τίρανα - Λίμνη Οχρίδας - Επιστροφή 
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας τα 
Τίρανα. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τον μο-
ναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως έναν από τους μεγαλύτερους 
και πιο εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, το κτίριο του 
Κοινοβουλίου, το αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, την εντυπωσιακή κε-
ντρική πλατεία με το έφιππο άγαλμα του Γεώργιου Καστριώτη εθνικού 
ήρωα της Αλβανίας, το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του πανεπι-
στημίου. Στη συνέχεια περάσουμε από τις όχθες της λίμνης Οχρίδας 
με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια πανίδα. Συνεχίζουμε μέσω 
Πόγραδετς προς τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε 
το βράδυ στην πόλη μας.

Η διαμονή στην Μπούτβα γίνεται στο ξενοδοχείο Moskva 4* με ημιδιατροφή.

Οδικές εκδρομές εξωτερικού | 5ήμερη οδική εκδρομή στη Δαλματία και στο Ντουμπρόβνικ

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορία.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, τοπικοί φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο 

πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΔΑΛΜΑΤΙΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 5 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Εκδρομή Ημ Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 

δίκλινο / 
τρίκλινο

Τιμή  
παιδιού

Τιμή 
Moνοκλ.

ΔΑΛΜΑΤΙΑ 
ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ

5 27/10

PETKA 3* Πρωινό 215
1ο παιδί 95 

2ο παιδί 145
285

VALAMAR 4* Hμιδιατροφή 265
1ο παιδί 95 

2ο παιδί 165
320

LERO CITY CENTER 4* Hμιδιατροφή 295
1ο παιδί 95 

2ο παιδί 190
350

PRESIDENT VALAMAR 
COLLEVTION 5*

Hμιδιατροφή 329
1ο παιδί 95 

2ο παιδί 240
425

“Ταξιδιωτικά έγγραφα : Παρακαλούμε όπως φροντίσετε να έχετε μαζί σας διαβατήριο νέου τύπου (Προτιμητέο) ή ταυτότητα 10ετιας νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες”



40Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου | Φθινόπωρο 2021

1η ημέρα: Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη - 
Πλατεία Ταξίμ - Μεγάλη οδός 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 γευτείτε τα φημισμένα παραδοσιακά 
σουτζουκάκια! Άφιξη το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και τακτο-
ποίηση στα ξενοδοχεία μας. Θα μεταβούμε στη συνέχεια στην πλατεία 
Ταξίμ και στην Αγία Τριάδα για μια πρώτη γνωριμία με 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 ιστορικών κτιρίων.

2η ημέρα: Ντολμάμπαχτσέ - Κρουαζιέρα 
Βοσπόρου – Βλαχέρνα – Μπαλουκλί 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε, κατοι-
κία 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 πύρ-

γο 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 προαιρε-
τικά 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 αγία-
σμα. Επιστροφή στα ξενοδοχεία μας για λίγη ξεκούραση και το βράδυ 
μπορείτε να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας όσο καλύτερα επιθυμείτε με 
βόλτες στην κοντινή και όχι μόνο περιοχή των ξενοδοχείων σας.

3η ημέρα: Αγία Σοφία - Ιστορικό Κέντρο – 
Σκεπαστή αγορά - Αιγυπτιακή αγορά (spice bazzar) 
- Νυχτερινό Ορτάκιοι 
Πρωινό και αναχωρούμε για τον ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, τη 
μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και 
στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό 

Οδικές εκδρομές εξωτερικού

Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη, Φθινόπωρο & 28η Οκτωβρίου 2021:
Η μοναδική διηπειρωτική πόλη στον κόσμο, το σύνορο Δύσης και Ανατολής, η Ευρώπη και η Ασία. Ένας τόπος ιστορικός αλλά και σύγχρονος, που 
κρατά τις παραδόσεις αλλά εξελίσσεται και σύμφωνα με το ρεύμα της εποχής. Τόπος που θα σε συναρπάσει με την πολύβουη καθημερινότητα του 
αλλά θα σε κερδίσει με την αύρα του. Τόπος συνδυαστικός με χρώματα και αρώματα, πολυπολιτισμικός που θα σε κάνει εγγυημένα να τον αγαπήσεις. 
Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει τη μαγεία που νιώθει κανείς όταν περπατά στη γέφυρα του Γαλατά το σούρουπο, με τους δεκάδες ψαράδες 
να δολώνουν τα αγκίστρια τους στη θάλασσα του Βοσπόρου και τους γλάρους να «στολίζουν» τον ουρανό σαν λευκά, ιπτάμενα λουλούδια. Καμία 
λέξη δε μπορεί να περιγράψει την αίσθηση του να χάνεσαι στα απέραντα παζάρια του Sultanahmet, τα γεμάτα αρώματα, ή να απολαμβάνεις ένα 
χαλαρωτικό ατμόλουτρο σε ένα από τα παραδοσιακά χαμάμ.

Είχαμε σταματήσει τα προγράμματα για Τουρκία τα τελευταία χρόνια για μια σειρά από αιτίες, αλλά πλέον θεωρούμε πως μπορούμε πάλι να έχουμε 
τη δυνατότητα να θαυμάσουμε την Πόλη με την τεράστια ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Το πρόγραμμα που σας προσφέρουμε είναι ανανεωμένο 
και ειδικά σχεδιασμένο για τα νέα δεδομένα της ιστορικής Κωνσταντινούπολης, εσείς απλά ετοιμάστε βαλίτσα και απολαύστε ένα ταξίδι που δεν 
πρέπει να λείπει από τη λίστα σας..

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,

Κωνσταντινούπολη
4ημέρη οδική εκδρομή  
στην Κωνσταντινούπολη
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δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Με το νέο καθεστώς της 
Αγίας Σοφίας να ανοίξει το κτίριο για μουσουλμανικές προσευχές και 
να μετατραπεί σε τέμενος, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην ως τώρα 
είσοδό μας. Ισχύει πλέον ότι και σε κάθε τέμενος, δηλαδή είσοδος για τις 
γυναίκες με καλυμμένο το πρόσωπο, χωρίς παπούτσια, δεν επιτρέπεται 
πλέον η πρόσβαση στον γυναικονίτη και η ξενάγηση πραγματοποιείται 
σε συγκεκριμένο χώρο. Ο ναός αποτελεί μια ελληνική πολιτιστική κλη-
ρονομιά για ολόκληρο τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τρόπος για 
να μην προκαλέσει η όψη του δέος σε κάθε επισκέπτη.
Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας με το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραι-
ότερο 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 κατασκευάστη-
κε 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 ση-
μαντικότερες 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!). 
Για 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. 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: Οικουμενικό Πατριαρχείο - Επιστροφή 
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 αρχαι-
ότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Αφού τελειώσει ο 
εκκλησιασμός μας και καθ’ οδόν 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.

Οδικές εκδρομές εξωτερικού | 4ήμερη οδική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορία.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων & θεαμάτων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ / 3 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Εκδρομή Ημ Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 

δίκλινο / 
τρίκλινο

Τιμή  
παιδιού

Τιμή 
Moνοκλ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ 4 28/10

RIVA HOTEL TAKSIM 4* Πρωινό 159 75 219

GRAND OZTANIC TAXIM 
HOTEL & SPA 4* plus

Πρωινό 185 75 269

BARCELO TAXIM 5* Πρωινό 239 75 385

“Ταξιδιωτικά έγγραφα : Παρακαλούμε όπως φροντίσετε να έχετε μαζί σας διαβατήριο νέου τύπου (Προτιμητέο) ή ταυτότητα 10ετιας νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες”
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1η ημέρα: Αναχώρηση - Σύνορα - Πύργος (Burgas) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχωρούμε για τα 
Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα. Αφού περάσουμε στη Βουλγαρία και μέσω 
Σβίλεγκραντ και Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια όμορφη φυσική 
διαδρομή στις ήπιες πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουμε στην Μαύρη 
Θάλασσα, στον Πύργο (Βurgas). Τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην 
Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας, γενέτειρα του ποιητή μας 
Κώστα Βάρναλη. Στη βόλτα μας θα δούμε το εμπορικό πεζόδρομο, όπου 
είναι και το κέντρο της πόλης, το μεγάλο παραθαλάσσιο πάρκο, φυσικά 
πάντοτε ατενίζοντας την Μαύρη Θάλασσα. Στη συνέχεια τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.

2η ημέρα: Βάρνα - Μονή Αλατζά 
Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε μέσω της τουριστικής Ηλιό-
λουστης Ακτής για 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 το 1956. Θα έχουμε περιήγηση στη μονή Αλατζά, η οποία όντας 
χτισμένη τον 5ο αιώνα και ολόκληρη μέσα σε βράχο, αποτελεί έναν από 
τους πιο συχνά επισκεπτόμενους τουριστικούς χώρους της χώρας. Τον 
Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σήμερα εξακολουθεί να προσελ-
κύει τους θαυμαστές της ιστορίας και του μυστικισμού. Στη Βάρνα θα 
δούμε τη Μητρόπολη, την κεντρική πλατεία με το δραματικό θέατρο και 
το Ενυδρείο. Θα περπατήσουμε στην αγορά και την υπέροχη παραλία 
για φαγητό και αγορές. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
μας, χρόνος ελεύθερος και δείπνο. Για όσους επιθυμούν μπορούν να 
επισκεφθούν ένα από τα εμπορικά καταστήματα της πόλης.

3η ημέρα: Σωζόπολη - Αγχίαλος - Μεσήμβρια 
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την Αγχίαλο, όπου θα επισκεφθούμε την 
Μονή του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Το μοναστήρι 

Οδικές εκδρομές εξωτερικού

4ήμερη οδική εκδρομή  
στην Ανατολική Ρωμυλία

Ανατολική 
Ρωμυλία

Εκδρομή στις χαμένες πατρίδες

Τα Θρακικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας και οι Ελληνικές πόλεις, οι μεγαλοπρεπείς Θρακικοί τάφοι με τους θησαυρούς τους, τα μουσεία, οι 
εκκλησίες και η πλούσια φύση, δίνουν το στίγμα αυτού του μοναδικού ταξιδιού στην πάνω από τα σύνορα Θράκη. Η συμβολή της Ανατολικής Ρω-
μυλίας στα Γράμματα, στις Τέχνες στον Πολιτισμό ήταν πλούσια. Η εξερεύνηση του Μπουργκάς είναι η εξερεύνηση των ονείρων σας!
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έχει χτιστεί από Έλληνες και αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή. 
Συνεχίζουμε για την πόλη της Σωζόπολης, την αρχαία Ελληνική πόλη, 
αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα, 30χλμ. από τον Πύργο, 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 και θα αισθανθούμε μια γλυκιά νοσταλγία ακούγοντας την 
ιστορία της πόλης. Θα έχουμε χρόνο για έναν καφέ και στη συνέχεια 
αναχωρούμε για την 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 αυτο-

κράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιότατος πήγαινε για θεραπεία. Το 
απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να επισκε-
φθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου και 
μόλις επιστρέψετε θα έχουμε το βραδινό μας.

4η ημέρα: Πύργος - Αλεξανδρούπολη - Επιστροφή 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για το δρόμο της επιστροφής. 
Θα έχουμε μια σύντομη στάση στην Αλεξανδρούπολη, στο λιμάνι της 
πόλης για καφέ ή φαηγτό και συνεχίζουμε για την πόλη μας. Άφιξη αργά 
το απόγευμα, με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Οδικές εκδρομές εξωτερικού | 4ήμερη οδική εκδρομή στην Ανατολική Ρωμυλία

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορεία.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Ημιδιατροφή.
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, τοπικοί φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο 

πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Εκδρομή Ημ Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 

δίκλινο / 
τρίκλινο

Τιμή  
παιδιού

Τιμή 
Moνοκλ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΡΩΜΎΛΙΑ

4
25/10 

& 
28/10

Βurgas 4*
Ημιδιατροφή

185 89 239

Bulgaria 4* 195 89 249

“Ταξιδιωτικά έγγραφα : Παρακαλούμε όπως φροντίσετε να έχετε μαζί σας διαβατήριο νέου τύπου (Προτιμητέο) ή ταυτότητα 10ετιας νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες”
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1η ημέρα: Αναχώρηση - Μ. Ρίλλα - Σόφια (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 διακό-
σμηση και το παλιό μαγειρείο. Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά και 
πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο Χρέλια, το ξυλόγλυ-
πτο 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: Σόφια – Περιήγηση πόλης (50χλμ) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη της Βουλ-
γαρίας. “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 Εκκλη-
σία – 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 ελευ-
θέρωσε 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 Σοφί-
ας, 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: Σόφια - Φιλιππούπολη (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 Απε-
λευθερωτών, 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 

Οδικές εκδρομές εξωτερικού

3ήμερη & 4ήμερη οδική εκδρομή  
στη Σόφια - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

Σόφια

Δώρο εκδρομή στη Φιλιππούπολη
Εκδρομή στη Σόφια, 28η Οκτωβρίου 2021
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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. Εναλλακτι-
κά, εάν μείνετε στη Σόφια σας προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποιο 
πολυκατάστημα ή να περπατήσετε στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, 
το Borissova. Διαν/ση.

4η ημέρα: Σόφια- Σαντάνσκι - Επιστροφή (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.

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

Οδικές εκδρομές εξωτερικού | 3ήμερη & 4ήμερη οδική εκδρομή στη Σόφια

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορία.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, τοπικοί φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο 

πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΎΣ ΕΠΙΘΎΜΟΎΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΎΝ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΎΣ ΜΕΣΟ 

(Πλέον η Σόφια βρίσκεται μόλις 3,5-4 ώρες από τη Θεσ/νίκη) (ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ).

ΣΟΦΙΑ 3 & 4 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Εκδρομή Ημ Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 

δίκλινο / 
τρίκλινο

Τιμή  
παιδιού

Τιμή 
Moνοκλ.

ΣΟΦΙΑ  
ΦΙΛΙΠΠΟΎΠΟΛΗ

3

26/10 
& 

29/10

NOVOTEL 4* / Ημικεντρικό Ημιδιατροφή 109 59 169

ΒΑLKAN SOFIA 5* LUXURY 
COLLECTION / Κεντρικό

Αποκλειστικό

Πρωινό 125
1ο παιδί 59 

2ο παιδί 79
189

Ημιδιατροφή 139
1ο παιδί 59 

2ο παιδί 79
225

GRAND HOTEL MILLENNIUM 5* 
Κεντρικό

Αποκλειστικό 
1η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2020

Πρωινό 129
1ο παιδί 59 

2ο παιδί 89
189

Ημιδιατροφή 149
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 109
229

4
25/10 

& 
28/10

NOVOTEL 4* / Ημικεντρικό Ημιδιατροφή 159 69 235

ΒΑLKAN SOFIA 5* LUXURY 
COLLECTION / Κεντρικό

Αποκλειστικό

Πρωινό 185
1ο παιδί 69 

2ο παιδί 109
279

Ημιδιατροφή 199
1ο παιδί 69 

2ο παιδί 119
299

GRAND HOTEL MILLENNIUM 5* 
Κεντρικό

Αποκλειστικό 
1η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2020

Πρωινό 189
1ο παιδί 69 

2ο παιδί 109
289

Ημιδιατροφή 209
1ο παιδί 59 

2ο παιδί 119
309

“Ταξιδιωτικά έγγραφα : Παρακαλούμε όπως φροντίσετε να έχετε μαζί σας διαβατήριο νέου τύπου (Προτιμητέο) ή ταυτότητα 10ετιας νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες”
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1η ημέρα: Αναχώρηση για Βελιγράδι (625 χλμ.) 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων. 
Χρόνος ελεύθερος για αγορές στα DUTY FREE, στο κατάστημα αφο-
ρολόγητων ειδών. Στη συνέχεια και περνώντας περιφερειακά από τα 
Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων 
και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το 
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Βελιγράδι - Γύρος πόλεως - Μνημειακό 
Κέντρο Τίτο - Βραδινή βόλτα 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 Αυτοκρα-
τορίας 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, το Κοινοβούλιο και 

φυσικά την οδό Kneza Miloša, όπου θα δούμε βομβαρδισμένα κτίρια, 
απόδειξη των πληγών που άνοιξε και άφησε ένας πόλεμος. Μεταξύ 
αυτών των κτιρίων και το τότε Υπουργείο Άμυνας. 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 συ-
ναντήσετε όλες τις γνωστές ευρωπαικές φίρμες. Στη διαδρομή θα 
σας εντυπωσιάσει η κρεμαστή Γέφυρα. Το βράδυ σας προτείνουμε 
έξοδο στην μποέμ περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία 
από τις ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι 
τις πρωινές ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα 
σας θυμίσει τα παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα 
στην πλακόστρωτη περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι 
τραγουδούν παραδοσιακά σέρβικα τραγούδια.

3η ημέρα: Νόβισαντ Περιήγηση (80+80 χλμ) - 
Stremsi Karlovsi - Βy night Zemoun 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα 
της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αποτελεί οικονο-
μικό 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 επισκε-
φθούμε την επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 

4ήμερη & 5ήμερη οδική εκδρομή  
στο Βελιγράδι

Βελιγράδι

Εκδρομή στο Βελιγράδι, 28η Οκτωβρίου 2021
ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ: ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΚΑΛΕΜΕΓΚΤΑΝ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΝΙΣ

Ειδικές τιμές για οικογένειες
Η <λευκή> πόλη είναι χτισμένη στη συμβολή δυο ποταμών, του Δούναβη και του Σάβα και είναι έτοιμη να σας υποδεχτεί στα καταπράσινα πάρκα 
της, που την καθιστούν μια από τις πιο «green» πόλεις της Ευρώπης. Με διαδρομή 7.000 ετών, το Βελιγράδι είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις 
των Βαλκανίων. Κι όμως κανένα κτίριο στην πόλη δεν είναι πάνω από 250 ετών, καθώς το Βελιγράδι έχει κατεδαφιστεί πάνω από 40 φορές στην 
πολυτάραχη ιστορία του!

Στην εκδρομή μας απολαύστε τη θέα από την ακρόπολη-φρούριο Kalemegdan, στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα και περιπλανηθείτε 
ανάμεσα στα άπειρα μαγαζάκια και τα cafes του πεζόδρομου Knez Mihailova, που θα σας φέρει στην καρδιά της πόλης. Χαζέψτε τα όμορφα κτίρια 
και το άγαλμα του Mihailo Obrenovic, κλασικό meeting point, στην πλατεία Trg Republike και περπατήστε την οδό Srpskih Vladara, από την πλατεία 
Slavija και τα κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς ως παλάτια των Αψβούργων μέχρι τον καθεδρικό Hram Svetog Save (του Αγίου Σάββα). 
Η μποέμ συνοικία Skadarska των ποιητών και των καλλιτεχνών προσφέρεται για να δοκιμάσετε τη σέρβικη κουζίνα στα γραφικά της ταβερνάκια ή 
για ένα ποτό συνοδεία ζωντανής μουσικής στα τοπικά kafanas.

Το Φθινόπωρο είναι ίσως η καλύτερη περίοδος να επισκεφθείτε την πρωτεύουσα της Σερβίας

Οδικές εκδρομές εξωτερικού



47Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου | Φθινόπωρο 2021

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 πα-
ραδουνάβια πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο 
γραφικές περιοχές της πόλης.

4η ημέρα: Τόπολα - Όπενλακ -  
Παρατηρητήριο Avala 
Πρόγευμα και για όσους επιθυμούν μπορούν συμμετάσχουν στην 
προαιρετική εκδρομή στην Τόπολα και στο λόφο Όπενλακ. Για όσους 
συμμετάσχουν στην εκδρομή, αναχώρηση μετά το πρόγευμα για την 
πόλη Τόπολα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των αμπελόκηπων και είναι 
πασίγνωστη για την παραγωγή κρασιού και για τα σημαντικά ιστορικά 
γεγονότα τα οποία εξελίχτηκαν εδώ κατά την διάρκεια του 18ου 19ου 
και 20ου αιώνα. Επόμενος σταθμός μας ο λόφος του Όπενλακ, όπου 
θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά 
και νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής οικογένειας, καθώς και το 

μαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς, το οποίο κτίστηκε από 
τον βασιλιά Πέτρο. Τέλος, κατά την διάρκεια της επιστροφής θα πραγ-
ματοποιήσουμε και στάση στο παρατηρητήριο Avala, όπου βρίσκεται 
το μνημείο του αγνώστου ήρωα και από εκεί θα απολαύσουμε μια 
εξαιρετική πανοραμική θέα. Επιστροφή στο Βελιγράδι. Εναλλακτικά 
για όσους παραμείνουν στο Βελιγράδι, προτείνουμε να επισκεφθείτε 
το περίφημο ζωολογικό κήπου, όπου μπορείτε να δείτε πολλά σπάνια 
ζώα, όπως λευκή τίγρη, αρκτικούς λύκους, λευκά και καφέ καγκουρώ, 
λάμα, ρακούν, βίσσωνες, λευκή λεοπάρδαλη, ανακόντα και άλλα πολλά. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε λοιπόν να ανακαλύψετε και αυτή την 
πλευρά της πόλης επισκεπτόμενοι κάποια από τα αμέτρητα κλάμπ – 
μπαράκια καφετέριες και εστιατόρια, τα οποία κρατάνε ζωντανή την 
πόλη όλες τις ώρες της μέρας.

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

Οδικές εκδρομές εξωτερικού | 4ήμερη & 5ήμερη οδική εκδρομή στο Βελιγράδι

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορία. • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. • Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με 

το πρόγραμμα. • Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, τοπικοί φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο 

πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Εκδρομή Ημ Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 

δίκλινο / 
τρίκλινο

Τιμή  
παιδιού

Τιμή 
Moνοκλ.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΝΟΒΙΣΑΝΤ 
3 Διαν/σεις

4
25/10 

& 
28/10

BELGRADE CITY 3* 
Κεντρικό

Hμιδιατροφή

139 69 199

BELGRADE CITY 4* 
Κεντρικό

149 69 215

QUEENS ASTORIA 4*/ 
MR PRESIDENT 4* /Κεντρικό

Hμιδιατροφή 155 69 219

MERCURE EXCELSIOR 4*plus 
Κεντρικό

Hμιδιατροφή 195 69 239

METROPOL PALACE  5* 
Κεντρικό

Πρωινό 249 69 409

Hμιδιατροφή 289 89 439

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΝΟΒΙΣΑΝΤ 
4 Διαν/σεις

5
26/10 

& 
27/10

BELGRADE CITY 3* 
Κεντρικό

Hμιδιατροφή

185 69 259

BELGRADE CITY 4* 
Κεντρικό

195 69 295

QUEENS ASTORIA 4*/ 
MR PRESIDENT 4* /Κεντρικό

Hμιδιατροφή 205 69 299

MERCURE EXCELSIOR 4*plus 
Κεντρικό

Hμιδιατροφή 245 69 329

METROPOL PALACE  5* 
Κεντρικό

Πρωινό 319 69 399

Hμιδιατροφή 365 99 459

“Ταξιδιωτικά έγγραφα : Παρακαλούμε όπως φροντίσετε να έχετε μαζί σας διαβατήριο νέου τύπου (Προτιμητέο) ή ταυτότητα 10ετιας νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες”
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1η ημέρα: Αναχώρηση - Βουκουρέστι (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Προ-
μαχώνα. 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 Ιανου-
αρίου 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: Περιήγηση πόλης - παλάτι της Βουλής - 
μουσείο του χωριού – δώρο κρουαζιέρα στο πάρκο 
Χεραστράου 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το 
Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από 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. Στη βόλτα μας 
θα μας εντυπωσιάσουν οι τεράστιες λεωφόροι με τα φαρδιά πεζοδρόμια, 
όπως η λεωφόρος Calea Victoriei, που δεσπόζουν πολυτελή ξενοδοχεία 
διάσημων αλυσίδων, πανάκριβες μπουτίκ, σικάτα cafés, αμέτρητα καζίνο, 
ελληνικές τράπεζες και αριστοκρατικά κτίρια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο 
του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του και περιέχει πάνω από 300 
κτίσματα, τα περισσότερα από τα οποία είναι ξύλινα και αναπαριστούν την 
αρχιτεκτονική παράδοση των κατοίκων της Ρουμανίας. Κάθε ξύλινη κατα-
σκευή έχει προέλευση από διαφορετική περιοχή της χώρας, αναπαριστώντας 
την ζωή στην ύπαιθρο. Μεταξύ των κτισμάτων μπορεί κανείς να θαυμάσει 
αγροτόσπιτα, ανεμόμυλους και εκκλησίες, ενώ οι πινακίδες που υπάρχουν 
σε αυτά σας ενημερώνουν για τον τόπο προέλευσής τους και τον τρόπο 
κατασκευής τους. Τελειώνοντας, για όσους επιθυμούν χρόνος ελεύθερος 
στο μεγαλύτερο πάρκο της ρουμανικής πρωτεύουσας, το Herastrau, το οποίο 
από το 1936 αποτελεί μια τεράστια έκταση πρασίνου, όπου οι ντόπιοι και οι 
επισκέπτες, καιρού επιτρέποντος, μπορούν να απολαύσουν από έναν ανέμελο 
περίπατο, βαρκάδα ή κανό στις συγκοινωνούσες λίμνες και το νησάκι του 

4ήμερη & 5ήμερη οδική εκδρομή  
στο Βουκουρέστι

Βουκουρέστι

Οδική εκδρομή στο Βουκουρέστι για την περίοδο 28η Οκτωβρίου 2021
ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ: ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΠΡΑΝ - ΣΙΝΑΪΑ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΣΟΦΙΑ

Ειδικές τιμές για οικογένειες

Το Παρίσι των Βαλκανίων
Αποκαλείται το "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.

Η οδική εκδρομή στο Βουκουρέστι αποτελεί μια σπάνια εμπειρία για τους λάτρεις των Βαλκανικών χωρών. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να 
θαυμάσουν το παλάτι της Βουλής, την αψίδα του θριάμβου, το μέγαρο μουσικής, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο και το Μουσείο του Χωριού. Ένα από 
τα κυριότερα αξιοθέατα της εκδρομής είναι ο πύργος του Δράκουλα, ο οποίος βρίσκεται στο Μπραν.

Οδικές εκδρομές εξωτερικού
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μέχρι ποδηλατάδες (διαθέτει ποδηλατόδρομο) και να πάρουν ένα καφέ στα 
στέκια του πάρκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

3η ημέρα: Σινάϊα - Μπραν -  
πύργος Δράκουλα (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 επιθέ-
σεις. 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.

4η ημέρα: Βουκουρέστι - Σόφια (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: Σόφια - περιήγηση πόλης -  
επιστροφή (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 πανε-
πιστημιούπολη, 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 πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Οδικές εκδρομές εξωτερικού | 4ήμερη & 5ήμερη οδική εκδρομή στο Βουκουρέστι

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορία. • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. • Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με 

το πρόγραμμα. • Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, τοπικοί φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο 

πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην 5ήμερη εκδρομή η διαμονή στη Σόφια γίνεται στο ξενοδοχείο Novotel 4* με την αντίστοιχη διατροφή

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Εκδρομή Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείo Διατροφή
Τιμή σε 

δίκλινο / 
τρίκλινο

Τιμή 

Παιδιού

Tιμή 

Μονοκλ.

ΒΟΎΚΟΎΡΕΣΤΙ

4
25/10 

& 
28/10

IBIS 3* / Ημικεντρικό Πρωινό 145 1ο παιδί 79 225

MINERVA 4* / Κεντρικό

Πρωινό 175 1ο παιδί 79 245

Hμιδιατροφή 189 1ο παιδί 79 275

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus 
Κεντρικό 

SPECIAL OFFER

Πρωινό 189
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
285

Hμιδιατροφή 235
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
359

ATHENEE PALACE HILTON 5* 
Δώρο είσοδος στο Health Club 

Κεντρικό

Πρωινό 209
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
299

Hμιδιατροφή 269
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
399

5
26/10 

& 
27/10

IBIS 3* / Ημικεντρικό Πρωινό 195 1ο παιδί 89 289

MINERVA 4* / Κεντρικό

Πρωινό 209 1ο παιδί 89 319

Hμιδιατροφή 229 1ο παιδί 89 339

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus 
Κεντρικό 

SPECIAL OFFER

Πρωινό 229
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 169
339

Hμιδιατροφή 279
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 169
395

ATHENEE PALACE HILTON 5* 
Δώρο είσοδος στο Health Club 

Κεντρικό

Πρωινό 249
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 169
389

Hμιδιατροφή 309
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 169
439

“Ταξιδιωτικά έγγραφα : Παρακαλούμε όπως φροντίσετε να έχετε μαζί σας διαβατήριο νέου τύπου (Προτιμητέο) ή ταυτότητα 10ετιας νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες”



ΟΔΙΚΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Φθινόπωρο 2021 | 28η Οκτωβρίου
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4ήμερη οδική εκδρομή 
στην Καλαμάτα και τη Μάνη

1η ημέρα: Αναχώρηση για Τρίπολη, Καλαμάτα 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί με εξαιρετική διάθεση . Μετά τις απαραίτητες 
στάσεις για καφέ και φαγητό , περναμε την πρωτεύουσα της Αρκαδίας 
, την ιστορική Τρίπολη και φτάνουμε στον τελικό μας προορισμό , την 
Καλαμάτα , Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας και την με την βοήθεια 
του συνοδού μας , κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη- Πρω-
τεύουσα και κεντρικό λιμάνι της Μεσσηνίας - μας αποκαλύπτεται στον 
μυχό του Μεσσηνιακού κόλπου,οι απέραντοι ελαιώνες που ακουμπούν 
στην ακτή και μια ατελείωτη παραλία ζωγραφίζουν με τα ομορφότερα 
χρώματα τη χαρισματική πολιτεία.

2η ημέρα: Πύλος , Μεθώνη, Κάστρο Κορώνης, 
Πεταλίδι 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρουμε με 
πρώτη στάση στη Πύλο χτισμένη στον όρμο του Ναβαρίνου (ή κόλπος 

Πύλου), απέναντι από το νησάκι της Σφακτηρίας. Κατά τον όμηρο ήταν 
έδρα του Βασιλιά Νέστορα του σοφότερου από τους αρχηγούς του 
Τρωικού πολέμου Εκεί θα έχουμε χρόνο να κάνουμε την βόλτα μας 
με θέα τον πανέμορφο κόλπο Επόμενος μας σταθμός η Μεθώνη μία 
πανέμορφη γραφική κωμόπολη στην οποία δεσπόζει το καλοδιατη-
ρημένο μεσαιωνικό κάστρο με τα ψηλά τείχη και τον περίφημο οκτα-
γωνικό Μπούρτζι χτισμένο στην άκρη της χερσονήσου της Μεθώνης.
Μέσα στα τείχη του κάστρου σημεία αναφοράς είναι η εκκλησία της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, η ψηλή γρανιτένια στήλη γνωστή και ως 
στήλη του Μοροζίνι, τα εντοιχισμένα σκαλιστά ενετικά λιοντάρια και τα 
ερείπια των οθωμανικών λουτρών. Μέσα από μια φανταστική διαδρομή 
θα κάνουμε μια στάση στο «μπαλκόνι του Μεσσηνιακού κόλπου» την 
πανέμορφη Κορώνη για να θαυμάσουμε την θέα από το περίφημο 
κάστρο από τα κομψότερα δείγματα της βενετσιάνικης φρουριακής 
αρχιτεκτονικής και από τα ελάχιστα κάστρα που στο εσωτερικό τους 
σώζονται οικίες και ναοί, Χτίστηκε από τους Ενετούς τον 13ο αιώνα και 
ενισχύθηκε από τους Οθωμανούς τον 16ο αιώνα. Κατά την επιστροφή 

Εκδρομή στην Καλαμάτα και τη Μάνη, 28η Οκτωβρίου 2021
Τοπία ιδιαίτερα, ξεχωριστά. Πέτρινα πυργόσπιτα. Βουνοκορφές, πανέμορφες παραλίες. Είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την 
ομορφιά της εικόνας στην Μεσσηνιακή Μάνη

Καλαμάτα 
Κάστρα Μάνης

Οδικές εκδρομές εσωτερικού
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μας , θα περάσουμε από το Πεταλίδι πάνω στο Μεσσηνιακο Κόλπο και 
συνδυάζει βουνό και θάλασσα με ένα μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο. 
Επιστροφή στην Καλαμάτα αργά το απόγευμα.

3η ημέρα: Μαγευτική Καρδαμύλη, περιήγηση  
στην μεσαιωνική Αρεόπολη και το γραφικό 
λιμανάκι Λιμένι 
Καλό πρωινό και αναχώρηση για την Καρδαμύλη . Με πετρόχτιστα 
σοκάκια που σε προκαλούν να τα ακολουθήσεις κι ας μη ξέρεις που 
θα σε οδηγήσουν, σπίτια που μοιάζουν με μικρογραφίες πύργων, ανθι-
σμένες αυλές με κόκκινα γεράνια, σημεία με ειδυλλιακή θέα, γραφικά, 
παλιά ταβερνάκια, ένα λιμανάκι ιδανικό για βόλτες και ατμοσφαιρικά 
μαγαζάκια, Επόμενη στάση η Αρεόπολη . Αποτελεί ανακηρυγμένο πα-
ραδοσιακό διατηρητέο οικισμό και σε γοητεύει από την πρώτη στιγμή 
που θα περπατήσεις στα στενά καλντερίμια Τα σημαντικότερα αξιοθέατα 
στην πατρίδα της ιστορικής οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων είναι το 
σπίτι του Στυλιανού Μαυρομιχάλη, η πυργοκατοικία του Κυριακούλη 
Μαυρομιχάλη, η κεντρική πλατεία με τον ανδριάντα του Πετρόμπεη Μαυ-
ρομιχάλη και η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου Τελευταιος μας σταθμός 
για σήμερα το γραφικό Λιμένι , ένα πανέμορφο γραφικό λιμανάκι με 
σπουδαία ιστορία, ένας από τους ωραιότερους και πιο παραδοσιακούς 

οικισμούς της περιοχής, ένας τόπος πετροσπαρμένος, ιστορικός με τα 
πυργόσπιτα που στέκουν σαν έρημα ακόμη αν έχουν ζωή σε αυτά…Το 
απόγευμα παιρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για την Καλαμάτα.

4η ημέρα: Αρχαία Ολυμπία και επιστροφή  
στην πόλη μας 
Το πρωινό είναι το καλύτερο γεύμα και εμείς θα το τιμήσουμε. Στην 
συνέχεια αναχωρούμε για την «κοιλάδα των θέων» όπως έχει χαρα-
κτηρισθεί η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας Ένας από τους σημαντι-
κότερους αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου, που προσελκύει κάθε 
χρόνο χιλιάδες επισκέπτες . Βρίσκεται στην πανέμορφη κοιλάδα του 
ποταμού Αλφειού, εκεί όπου άνθισε το πιο δοξασμένο ιερό της αρχαί-
ας Ελλάδας, που ήταν αφιερωμένο στον πατέρα των θεών, τον Δία. Ο 
αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει εκτός από το Ιερό του Δία, με τους 
ναούς και τα κτίρια που σχετίζονταν άμεσα με τη λατρεία, και διάφορα 
οικοδομήματα που είχαν κτιστεί γύρω από αυτό, όπως αθλητικές εγκα-
ταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία και την τέλεση 
των Ολυμπιακών Αγώνων, βοηθητικά κτίρια, χρηστικά και διοικητικά, 
καθώς και οικοδομήματα κοσμικού χαρακτήρα. Οι εναλλαγές συνεχί-
ζονται και έχοντας πάρει μια σημαντική γεύση από το «αρχαίο πνεύμα 
, το αθάνατο» αναχωρούμε για την πόλη μας.

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 4ήμερη οδική εκδρομή στη Μάνη

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο θα πληροί  όλες τις 

προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές ταξίδι με σχολαστική τήρηση όλων των 
υγειονομικών όρων.

• Διαμονή στο ξενοδοχείο PHARAE PALACE 4*.
• Πρωινό καθημερινά.
• Αρχηγό-συνοδό του γραφείου μας.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. • Ο δημοτικός φόρος διαμονής

4ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ & ΣΤΗ ΜΑΝΗ

Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Τιμή 
Moνοκλ.

23-26/10 
& 28-
31/10

PHARAE PALACE 4***  / Καλαμάτα Πρωινό 195 169 99 
έως 6 ετών

249
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5ήμερη οδική εκδρομή 
στο Ναύπλιο & στο Τολό

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μυκήνες - Τολό 
1η ημέρα: Αναχώρηση για Μυκήνες, Ναύπλιο, Τολό 
Γεμάτοι προσμονή για το ωραίο ταξίδι που πρόκειται να ακολουθήσει 
αναχωρούμε το πρωί και μετά από κάποιες στάσεις για το απαραίτητο 
ξεμούδιασμα, φτάνουμε στις Μυκήνες. Τις «Πολύχρυσες» σύμφωνα με 
τον Όμηρο. Επί πολλούς αιώνες οι άνθρωποι πίστευαν ότι το επίθετο 
πολύχρυσες ήταν απλώς καλλωπιστικό. Μέχρι που ο Ερρίκος Σλήμαν 
με το πείσμα που τον διέκρινε, ανακάλυψε σε λακκοειδείς τάφους στην 
βορειοανατολική Πελοπόννησο, αμύθητους θησαυρούς από χρυσά 
κοσμήματα και έδωσε στο επίθετο “Πολύχρυσες”, το πραγματικό του 
περιεχόμενο. Πολλά από τα κοσμήματα που βρέθηκαν στους βασιλικούς 
τάφους των Μυκηνών, φιλοξενούνται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Αθήνας. Στην ξενάγηση μας (και όχι σε μια απλή περιήγηση) θα 
δώσουμε την σημασία που πρέπει σε μια από τις από τις αρχαιότερες 
ελληνικές πόλεις. Μετά την παρακμή της Κρήτης, οι Μυκήνες έγιναν 
το σπουδαιότερο κέντρο της Ελλάδας. Η μεγαλύτερη ακμή της πόλης 
τοποθετείται χρονολογικά από το 1600 έως το 1100 π.Χ., γι’ αυτό και 
η περίοδος αυτή λέγεται Μυκηναϊκή. Εντυπωσιασμένοι αλλά και πε-
ρήφανοι για την καταγωγή και την ιστορίας μας, αναχωρούμε για το 
γραφικό Τολό. Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ 
θα κάνουμε βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης για να απολαύσουμε 
τοπικούς μεζέδες.

2η ημέρα: Ναύπλιο - ίσως η πιο όμορφη  
και Ρομαντική πόλη της Ελλάδας !! 
Καλό πρωινό και ξεκινάμε!!! Η περιήγησή μας ξεκινάει από την Πύλη της 
ξηράς, η οποία αποτελούσε την είσοδο της πόλης από την ξηρά όταν το 
Ναύπλιο ήταν τειχισμένη καστροπολιτεία. Διασχίζοντας την οδό Παπα-
νικολάου/Καποδιστρίου, η οποία την ίδια περίοδο ένωνε την πύλη της 
ξηράς με την πύλη της θάλασσας κατευθυνόμαστε στην εκκλησία του 
Αγίου Σπυρίδωνα. Στην είσοδο της εκκλησίας δολοφονήθηκε ο πρώτος 
κυβερνήτης του ελληνικού κράτους Ιωάννης Καποδίστριας το 1831. Στη 
συνέχεια της βόλτας μας βρίσκεται το Βουλευτικό, το οποίο χτίστηκε ως 
τζαμί και το οποίο απέκτησε τη σημερινή του ονομασία επειδή εντός του 
συνεδρίαζε η βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επανάστασης. 

Δίπλα στο βουλευτικό βρίσκεται η Πλατεία Συντάγματος, το κέντρο της 
πόλης του Ναυπλίου, η οποία είναι γεμάτη με σημαντικά κτίρια όπως 
το Τριανόν, που σήμερα χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις 
αλλά το οποίο είχε κτιστεί ως τζαμί το 16ο αιώνα, το βενετικό κτίριο που 
σήμερα στεγάζει το αρχαιολογικό μουσείο και τα εξαίρετα νεοκλασικά 
κτίρια. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την πλατεία Φιλελλήνων 
για να δούμε το παραλιακό μέτωπο και να θαυμάσουμε ένα από τα πιο 
χαρακτηριστικά μνημεία του Ναυπλίου, το Μπούρτζι, φρούριο χτισμένο 
στο νησάκι που ελέγχει την είσοδο του λιμανιού της πόλης. Διασχίζο-
ντας τα στενά του κάτω τμήματος της παλιάς πόλης κατευθυνόμαστε 
προς το Δημαρχείο του Ναυπλίου, ένα όμορφο νεοκλασικό κτίριο και 
η περιήγησή μας τελειώνει εκεί που ξεκινήσαμε στην Πύλη της ξηράς. 
Μετά την περιήγησή μας στην παλιά πόλη μεταφερόμαστε στο φρούριο 
του Παλαμηδίου, το αριστούργημα της βενετικής οχυρωματικής τέχνης 
του πρώιμου 18ου αιώνα. Οι Βενετοί με την κατασκευή του θέλησαν να 
εξασφαλίσουν μόνιμα την κατοχή του Ναυπλίου, κάτι που δεν κατάφεραν 
καθώς λίγο μετά την κατασκευή του έπεσε στα χέρια των Οθωμανών 
Τούρκων. Το Παλαμήδι εκτός από τους υπέροχους προμαχώνες του 
προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης του Ναυπλίου, της Αργολικής 
πεδιάδας και του Αργολικού κόλπου. Γνωρίζουμε πλέον την πόλη και 
θα είναι εύκολο και διασκεδαστικό να κάνουμε μια βόλτα στα γραφικά 
στενά για να απολαύσουμε το ποτό ή τον καφέ μας.

3η ημέρα: Ύδρα, η «αρχόντισσα  
του Αργοσαρωνικού» & γραφικές Σπέτσες 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, σήμερα σας προτείνουμε να κάνετε 
ένα δώρο στον εαυτό σας. Τι καλύτερο από μια κοντινή εκδρομή στην 
κοσμοπολιτική Ύδρα και το γραφικό νησί των Σπετσών !!! Το νησί των 
καπεταναίων και των καλλιτεχνών θα το λατρέψουμε για την κοσμο-
πολίτικη αύρα, την αρχιτεκτονική, την αρτίστικη ψυχή και την πλούσια 
ιστορία του. Στα αξιοθέατά της συγκαταλέγονται το Αρχοντικό του 
Τοµπάζη (στεγάζει τη Σχολή Καλών Τεχνών), το Ιστορικό Αρχείο-Mου-
σείο ανατολικά του λιµανιού και η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού. 
Εννοείται ότι δεν θα παραλείψουμε να εξερευνήσουμε και τη δεξιά 
πλευρά του λιµανιού µε τα Κανόνια και να βγάλετε selfie µπροστά 
στον ανεµόµυλο (γνωστός και ως «Μύλος της Λόρεν») και το άγαλµα 

Εκδρομή στο Ναύπλιο & στο Τολό, 28η Οκτωβρίου 2021
Η «Νάπολη της Ανατολής» των Ενετών, η πρώτη επίσημη πρωτεύουσα της Ελλάδας παραμένει αρχοντική. Ίσως η πιο γοητευτική πόλη της Πελοπον-
νήσου κι ένας από τους αγαπημένους προορισμούς για όλες τις εποχές του χρόνου. Το κυνήγι θησαυρού στη ρομαντική Παλιά Πόλη του Ναυπλί-
ου - μία από τις ωραιότερες της Ελλάδας - επιφυλάσσει πανέμορφα νεοκλασικά και βενετσιάνικα κτίρια, μπαλκόνια με ολάνθιστες βουκαμβίλιες, 
επιβλητικές εκκλησίες και τουρκικές κρήνες. Μια βόλτα στο Ναύπλιο είναι πάντα εμπειρία ομορφιάς και μια selfie στα δρομάκια του, μετατρεπεται 
σε πίνακα ζωγραφικής και σε ανάμνηση ζωής. Ρομαντική και υπέροχη, δονείται ασταματητα σε ένα χαρούμενο πηγαινέλα.

Ναύπλιο 
Τολό

Οδικές εκδρομές εσωτερικού
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µε απεικόνιση του θέµατος της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι», που 
γυρίστηκε εδώ. Επόμενος σταθμός μας μία άλλη σημαντική ναυτική 
δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας του 1821, οι 
Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του 
πρώτου κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και τον μεταβυζαντινό 
ναό του Αγ. Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον 
γύρο του όμορφου νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Επιστρέφουμε 
στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα: Αναχώρηση για την Επίδαυρο και 
επιστροφή στην πόλη μας 
Πρωινό καλό και αναχωρούμε. Θα κάνουμε την πιο σημαντική μας στάση 
στην Επίδαυρο. Η Επίδαυρος είναι ο σημαντικότερος αρχαίος τόπος 
λατρείας του θεού Ασκληπιού. Το όνομα της δόθηκε από τον τρίτο κατά 
σειρά άρχοντά της, που ήταν και ήρωας της Επιδαύρου, τον Επίδαυρο, 
γιο του Άργους και της Ευάδνης. Ξακουστή σ' όλη την Ελλάδα την 

έκανε το Ασκληπιείο της, ένα από τα σπουδαιότερα της αρχαιότητας 
και φυσικά το αρχαίο θέατρο, έργο του αρχιτέκτονα Πολύκλειτου το 
οποίο παραμένει ακόμη αξεπέραστο ακόμη και σήμερα σε ομορφιά 
και ακουστική. Είναι εκπληκτικό ότι ακόμη και η εκπνοή του ηθοποιού 
φτάνει μέχρι την τελευταία σειρά !!! Οι περισσότεροι επισκέπτες φεύγουν 
από την Επίδαυρο έχοντας δει μόνο το θέατρο. Εμείς όμως θα κάνουμε 
μια συναρπαστική βόλτα στο διεθνώς φημισμένο ιατρικό κέντρο της 
αρχαιότητας Θα δούμε το Καταγώγιο, το μεγαλύτερο οικοδόμημα του 
Ασκληπιείου, και θα φανταστούμε ένα αρχαίο πεντάστερο ξενοδοχείο 
με 160 διαμερίσματα, όπου διέμεναν οι ασθενείς και οι συνοδοί τους. 
Θα περιηγηθούμε στο Εστιατόριο, στα Λουτρά –στα οποία διακρίνο-
νται ακόμη οι αρχαίοι νιπτήρες– και στη Θόλο, τον μυστηριακό χώρο 
λατρείας που στέγαζε την υπόγεια κατοικία του Ασκληπιού και μέχρι 
σήμερα θεωρείται το τελειότερο κυκλικό οικοδόμημα της αρχαιοελ-
ληνικής αρχιτεκτονικής. Με εξαιρετικές εντυπώσεις από ένα μοναδικό 
χώρο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς αλλά και ιστορικής σημασίας 
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 4ήμερη οδική εκδρομή στο Ναύπλιο & στο Τολό

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο θα πληροί  όλες τις 

προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές ταξίδι με σχολαστική τήρηση όλων των 
υγειονομικών όρων.

• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Πρωινό καθημερινά.
• Αρχηγό-συνοδό του γραφείο.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα η αναφέρεται ως προτεινόμενο.
• Οποιαδήποτε είσοδος και ακτοπλοϊκά εισιτήρια (προαιρετική Ύδρα - Σπέτσες 25€ 

ενήλικας & 12€ το παιδί έως 11 ετών).
• Ο δημοτικός φόρος διαμονής.

4ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ & ΣΤΟ ΤΟΛΟ

Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή 
παιδιού

Τιμή 
Moνοκλ.

28/10 Ninemia / Pitsakis - Τολό Ημιδιατροφή 199 75 259

4ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ & ΣΤΟ ΤΟΛΟ

Εκδρομή. Τιμή ενήλικα
τιμή παιδιού  
έως 6ετών

τιμή παιδιού  
έως 12ετών

Ελάχιστη  
συμμετοχή ατόμων

Κρουαζιέρα Ύδρα - Σπέτσες 25 Δωρεάν 12 20
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5ήμερη οδική εκδρομή 
στην Πελοπόννησο

1η ημέρα: Αναχώρηση για Επίδαυρο και Ναύπλιο 
Ξεκινάμε νωρίς το πρωί γιατί η μέρα μας θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα πριν φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό. Μετά από κάποιες 
απαραίτητες στάσεις για να πιούμε ένα καφέ στα γρήγορα, θα κάνουμε 
την πιο σημαντική μας στάση στην Επίδαυρο. Η Επίδαυρος είναι ο σημα-
ντικότερος αρχαίος τόπος λατρείας του θεού Ασκληπιού. Ξακουστή σ' 
όλη την Ελλάδα την έκανε το Ασκληπιείο της, ένα από τα σπουδαιότερα 
της αρχαιότητας και φυσικά το αρχαίο θέατρο, έργο του αρχιτέκτονα 
Πολύκλειτου το οποίο παραμένει ακόμη αξεπέραστο ακόμη και σήμερα 
σε ομορφιά και ακουστική. Είναι εκπληκτικό ότι ακόμη και η εκπνοή του 
ηθοποιού φτάνει μέχρι την τελευταία σειρά !!! Οι περισσότεροι επισκέπτες 
φεύγουν από την Επίδαυρο έχοντας δει μόνο το θέατρο. Εμείς όμως θα 
κάνουμε μια συναρπαστική βόλτα στο διεθνώς φημισμένο ιατρικό κέντρο 
της αρχαιότητας Θα δούμε το Καταγώγιο, το μεγαλύτερο οικοδόμημα του 
Ασκληπιείου, και θα φανταστούμε ένα αρχαίο πεντάστερο ξενοδοχείο 
με 160 διαμερίσματα, όπου διέμεναν οι ασθενείς και οι συνοδοί τους. Θα 
περιηγηθούμε στο Εστιατόριο, στα Λουτρά –στα οποία διακρίνονται ακόμη 
οι αρχαίοι νιπτήρες– και στη Θόλο, τον μυστηριακό χώρο λατρείας που 
στέγαζε την υπόγεια κατοικία του Ασκληπιού και μέχρι σήμερα θεωρείται 
το τελειότερο κυκλικό οικοδόμημα της αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής. 
Με εξαιρετικές εντυπώσεις από ένα μοναδικό χώρο μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς αλλά και ιστορικής σημασίας Αναχωρούμε για το πανέμορφο 
Ναύπλιο. Μία αρχοντική πόλη με βαθιά ιστορία που δεν γίνεται να μην 
αγαπήσεις. Ένα όμορφο σκηνικό που όσες φορές και να το δείς πάντα 
σε με σαγηνεύει. Θα περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα όπως 
είναι η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα (όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης 
Καποδίστριας), ο ναός του Αγίου Γεωργίου (με σημαντικές εικόνες και 
τοιχογραφίες, όπως το αντίγραφο του Μυστικού Δείπνου του Ντα Βίντσι), η 
Πλατεία Τριών Ναυάρχων με το Δημαρχείο, το Κυβερνείο ή Παλατάκι, κα-
θώς και η Πλατεία Φιλελλήνων Φυσικά θα έχουμε χρόνο να επισκεφθούμε 
και να θαυμάσουμε το Παλαμήδι, φρούριο το οποίο κατασκευάστηκε το 
1687 από τους Ενετούς σε ύψος 216 μέτρων. Η ξενάγηση τελείωσε !! Θα 
έχουμε χρόνο φαγητό και ποτό στον κεντρικό πεζόδρομο της Βασιλέως 
Κωνσταντίνου με τα αμέτρητα καταστήματα, στην οδό Σταϊκοπούλου με 
τα πολλά ταβερνάκια, στην παραλιακή περατζάδα της Μπουμπουλίνας, 
αλλά και στον Ψαρομαχαλά, την πιο παλιά συνοικία που κατοικείται από 
τις αρχές του 13ου αιώνα. Φιλική συμβουλή !! αναζητήστε τον «Ιταλό» που 
προσφέρει χειροποίητο ιταλικό παγωτό και σορμπέ σε διάφορες γεύσεις 
φρούτων και αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν της πόλης. Μετάβαση στο 
Τολό και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα: Μυκήνες - Μονεμβασιά - Σπάρτη 
Είμαστε σίγουροι ότι θέλατε να μείνουμε στο Ναύπλιο τουλάχιστον ακόμη 
… πολλές ημέρες. Ύποσχόμαστε ότι θα έρθουμε πάλι. Καλό πρωινό για 
να πάρουμε δυνάμεις και οι «Πολύχρυσες» Μυκήνες μας περιμένουν. Επί 
πολλούς αιώνες οι άνθρωποι πίστευαν ότι το επίθετο πολύχρυσες ήταν 
απλώς καλλωπιστικό. Μέχρι που ο Ερρίκος Σλήμαν με το πείσμα που 
τον διέκρινε, ανακάλυψε σε λακκοείδείς τάφους στην βορειοανατολική 
Πελοπόννησο, αμύθητους θησαυρούς από χρυσά κοσμήματα και έδωσε 
στο επίθετο “Πολύχρυσες”, το πραγματικό του περιεχόμενο. Πολλά από 
τα κοσμήματα που βρέθηκαν στους βασιλικούς τάφους των Μυκηνών, 
φιλοξενούνται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Στην 
ξενάγηση μας (και όχι σε μια απλή περιήγηση) θα δώσουμε την σημασία 
που πρέπει σε μια από τις από τις αρχαιότερες και πιο σημαντικές πόλεις 
της αρχαιότητας. Από τον χώρο της αρχαίας ιστορίας αναχωρούμε για 
τον χώρο της παράδοσης και των θρύλων. Πως αλλιώς να περιγράψεις 
την Μονεμβασιά , το «πέτρινο καράβι» του Ρίτσου !! τόπο καταγωγής του 
μεγάλου ποιητή. Πετρόχτιστα σπίτια, βυζαντινές εκκλησίες, πανέμορφα 
ενετικά αρχοντικά και λιθόκτιστα σοκάκια συνθέτουν ένα παραμυθένιο 
σκηνικό που θα μας ταξιδέψει στο χρόνο! Την πόθησαν πολλοί: ιππότες, 
πειρατές, σταυροφόροι και αυτοκράτορες… Ήρθε η ώρα να την ανα-
καλύψουμε και να παρασυρθούμε κι εμείς από τη γοητεία της! Με το 
σπίτι του Ρίτσου, την εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού και το χαριτωμένο 
Αρχαιολογικό Μουσείο ως σημεία αναφοράς, οι βόλτες στα σοκάκια του 
κάστρου είναι σπαρμένες με τα χρώματα από το ηρωικό παρελθόν της 
περιοχής. Αφήνουμε λοιπόν την ονειρική καστροπολιτεία και κατευθυνό-
μαστε στην «πόλη των ηρώων» την Σπάρτη. Νεοκλασικά κτίρια, λεωφόροι, 
πλατείες, πεζόδρομοι και χώροι πρασίνου, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι 
στολίζουν την Σπάρτη δημιουργώντας στον επισκέπτη την αίσθηση της 
λιτότητας και ευχαρίστησης. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας, και 
αφού ξεκουραστούμε μας περιμένει βόλτα στην πόλη.

3η ημέρα: Μυστράς - Σπήλαια Διρού - Αρεόπολη - 
Γύθειο - Μάνη 
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε. Η 
καστροπολιτεία του Μυστρά μας περιμένει και «παραμονεύει» κυριολεκτικά 
μια που είναι πολύ κοντά, σχεδόν δίπλα στην Σπάρτη. Και μας μεταφέρει 
στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία… Πέτρινα καλντερίμια γεμάτα οχυρά, εκ-
κλησίες, μονές, παλάτια και αρχοντικά μας ταξιδεύουν στο παρελθόν. Η 
περιήγηση στα πέτρινα καλντερίμια του είναι ένα ταξίδι στην ιστορία που 

Εκδρομή στην Πελοπόννησο για την περίοδο 28η Οκτωβρίου 2021
Η Πελοπόννησος έχει κερδίσει, χάρη στις εναλλαγές του τοπίου και τον ιστορικό της πλούτο, το στοίχημα με κάθε είδους ταξιδιώτη. Μεγάλες ιστορικές 
πόλεις και χωριά, μοναδικές εικόνες με βουνά, κάμπους και πεδιάδες, Αρχαιολογικοί χώρου μοναδικής αξίας και παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας. Μυ-
κήνες, Ναύπλιο, Μονεμβασιά, Γύθειο, Σπάρτη, Μυστρας, Μάνη, Γαλαξίδι, Ναύπακτος, Πάτρα, Δελφοί, εναλλάσσονται μπροστά μας και εμείς καθισμένοι 
αναπαυτικά στην θέση του θεατή -ταξιδιώτη απολαμβάνουμε να περνάει μπροστά μας σας ταινία η αρχαία και νεότερη ιστορία της πατρίδας μας.

Γύρος 
Πελοποννήσου
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δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Απαραίτητη η επίσκεψη στην Μητρόπολη που 
είναι αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στέφθηκε αυτοκράτορας ο 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο μοναδικός αυτοκράτορας που στέφθηκε 
σε περιοχή εκτός της Κων/πολης. Από την ηρωική εποχή και την εποποιία 
των Παλαιολόγων θα μεταφερθούμε σε ένα πραγματικό θαύμα της φύσης 
όπως είναι τα σπήλαια του Δυρού. Το σπήλαιο της Βλυχάδας, (ένα από τα 3 
σπήλαια συνολικά, τα άλλα δύο είναι η Αλεπότρυπα και το Καταφύγι) είναι 
ένα από τα κορυφαία σπήλαια του κόσμου με την ηλικία του να υπολογί-
ζεται στα 2 με 3 εκατομμύρια χρόνια! Κάτω από το λιτό τοπίο της Μάνης 
η φύση με ασύγκριτη τέχνη και υπομονή σμίλεψε ένα θαύμα πέρα από 
κάθε φαντασία… κατάλευκοι σταλακτίτες και σταλαγμίτες, αστραφτεροί 
κρύσταλλοι στολίζουν κάθε γωνιά του, δημιουργώντας ένα απαράμιλλο 
θέαμα! Για το τέλος σας το κρατάμε «Μανιάτικο» και θα επισκεφθούμε το 
πανέμορφο πόλη-λιμάνι, Γύθειο. Βόλτα στην προκυμαία, το απαραίτητο 
καφεδάκι και επιστροφή στην Σπάρτη.

4η ημέρα: Αρχαία Ολυμπία - Πάτρα 
Το πρωινό είναι το καλύτερο γεύμα και εμείς θα το τιμήσουμε. Στην συνέχεια 
αναχωρούμε για την «κοιλάδα των θέων» όπως έχει χαρακτηριστεί η περιο-
χή της Αρχαίας Ολυμπίας. Ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς 
χώρους του κόσμου, που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. 
Βρίσκεται στην πανέμορφη κοιλάδα του ποταμού Αλφειού, εκεί όπου άν-
θισε το πιο δοξασμένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας, που ήταν αφιερωμένο 
στον πατέρα των θεών, τον Δία. Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει 
εκτός από το Ιερό του Δία, με τους ναούς και τα κτίρια που σχετίζονταν 
άμεσα με τη λατρεία, και διάφορα οικοδομήματα που είχαν χτιστεί γύρω 
από αυτό, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την 
προετοιμασία και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, βοηθητικά κτίρια, 
χρηστικά και διοικητικά, καθώς και οικοδομήματα κοσμικού χαρακτήρα. Οι 
εναλλαγές συνεχίζονται, από το «αρχαίο πνεύμα, το αθάνατο» αναχωρούμε 
για την Πάτρα. Ζωντανή νεανική πόλη, πολύβουο λιμάνι και βασίλισσα του 
ελληνικού καρναβαλιού. Η σωστή ρυμοτομία της, με μεγάλους κεντρικούς 
δρόμους παράλληλους στο λιμάνι, κάθετους πεζόδρομους και μεγάλες 
πλατείες, δημιουργούν αίσθηση άπλας και προσφέρονται για περπάτημα. 
Η Πλατεία Τριών Συμμάχων απέναντι από το λιμάνι είναι κλασικό σημείο 

συνάντησης με φόντο το Ρολόι και το –έρημο σήμερα– ιστορικό νεοκλασικό 
ξενοδοχείο «Ματζέστικ» που έχει φιλοξενήσει ιστορικές προσωπικότητες. Η 
βόλτα που οδηγεί στον αναστυλωμένο Φάρο –στα δυτικά του λιμανιού– είναι 
αγαπημένο σημείο για το ηλιοβασίλεμα. Πίσω μας στέκει η εντυπωσιακή 
εκκλησία του πολιούχου Αγίου Ανδρέα, όπου όλοι δίνουν το «παρών» τη 
μέρα της γιορτής του. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας, που επειδή 
το επιλέξαμε κεντρικό έχουμε την δυνατότητα το απόγευμα να κάνουμε 
βόλτα στην περίφημη πλατεία «ψηλαλώνια » που μας σύστησαν οι φίλοι 
μας οι Πατρινοί, ως την πιο όμορφη της πόλης.

5η ημέρα: Ναύπακτος - Γαλαξίδι - Δελφοί - 
επιστροφή 
Θα χρειαστούμε καλό πρωινό σήμερα γιατί είναι ημέρα επιστροφής 
και θα χρειαστούμε δυνάμεις. Ας μην μελαγχολήσουμε όμως γιατι θα 
επισκεφθούμε μια σειρά από πανέμορφα μέρη. Πρώτος μας σταθμός, η 
Ναύπακτος, μια πόλη γεμάτη ιστορία που ξέρει να κρατά το ενδιαφέρον 
του επισκέπτη της αμείωτο. Από τη ζωή στο γραφικό ενετικό λιμάνι της 
μέχρι τα στενά σοκάκια… Θα χαιρετήσουμε τον Μιγκέλ Θερβάντες (συγ-
γραφέα του Δον Κιχώτη) που το άγαλμα του στο λιμάνι μας θυμίζει ότι 
συμμετείχε στην περίφημη ομώνυμη ναυμαχία και θα αναχωρήσουμε για 
το Γαλαξίδι. Χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός οικισμός από το 1978, 
το Γαλαξίδι έχει μια αρχοντική ομορφιά που σε ταξιδεύει. Το λιμάνι του 
κουβαλά ακόμη την αίγλη από τις εποχές που ήταν γεμάτο μπρατσέρες 
και σκούνες. Στενά σοκάκια ανηφορίζουν από το λιμάνι στο εσωτερικό 
της πόλης και βγάζουν σε καντούνια με φροντισμένα σπίτια, διατηρητέα 
αρχοντικά και εντυπωσιακά καπετανόσπιτα με περίτεχνες βοτσαλωτές 
αυλές. Με γλυκιά νοσταλγία για εποχές που πέρασαν ανεπιστρεπτί πάμε να 
μάθουμε το μέλλον μας. Και ποιο είναι το πιο κατάλληλο μέρος από τους 
Δελφούς με το περίφημο μαντείο !! Οι Δελφοί ήταν ο ομφαλός της γης, 
όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, συναντήθηκαν οι δύο αετοί που έστειλε 
ο Δίας από τα άκρα του σύμπαντος για να βρει το κέντρο του κόσμου, και 
για πολλούς αιώνες αποτελούσαν το πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο 
και το σύμβολο της ενότητας του αρχαίου ελληνισμού. Εντυπωσιασμένοι 
από την μυστηριακή ατμόσφαιρα και πλουσιότεροι σε εικόνες και εμπειρίες 
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής.

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 5ήμερη οδική εκδρομή στην Πελοπόννησο

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο θα πληροί  όλες τις 

προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές ταξίδι με σχολαστική τήρηση όλων των 
υγειονομικών όρων.

• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Πρωινό καθημερινά και 3 δείπνα.
• Αρχηγό-συνοδό του γραφείο και τοπικό ξεναγό.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα η αναφέρεται ως προτεινόμενο.
• Οποιαδήποτε εισοδός και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. • Ο δημοτικός φόρος διαμονής.

5ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή 
παιδιού

Τιμή 
Moνοκλ.

27/10

Ninemia - Pitsakis Club 3*  / Τολό

Maniatis 3* / Σπάρτη

Mediterranee 4* / Πάτρα

Πρωινό & 3 
δείπνα

245 115 345

5ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Εκδρομή. Τιμή ενήλικα
τιμή παιδιού

έως 6ετών

τιμή παιδιού

έως 12ετών

Ελάχιστη

συμμετοχή ατόμων

Κρουαζιέρα Ύδρα - Σπέτσες 25 Δωρεάν 12 20



57Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου | Φθινόπωρο 2021

3ήμερη & 4ήμερη οδική εκδρομή 
στο Καρπενήσι

1η ημέρα: Αναχώρηση για τους Κορυσχάδες  
και Καρπενήσι 
Θα ξεκινήσουμε πρωί με θετική διάθεση γιατί πρόκειται να απολαύσουμε 
φθινοπωρινές εικόνες εξαιρετικής ομορφιάς. Πρώτη μας σημαντική στάση 
το χωρίο Κορυσχάδες, ένα πανέμορφο χωρίο που πραγματικά δεν έχει 
αγγίξει ο χρόνος. Το τοπίο είναι μοναδικό. Μεγαλοπρεπή βουνά, γάργαρα 
νερά, έλατα και πλατάνια, ταβέρνες με τοπικές λιχουδιές . Στο χωριό 
συνήλθε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ύστερα από πα-
νελλήνιες μυστικές εκλογές, το Εθνικό Συμβούλιο. Στις εκλογές έλαβαν 
μέρος περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνες και εκλέχθηκαν 250 
εθνοσύμβουλοι. Στην πλατεία θα θαυμάσουμε την εκκλησία του Αγίου 

Αθανασίου του 1865 και το ιστορικό δημοτικό σχολείο του 1901, όπου 
στεγάζεται το ενδιαφέρον Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Συνεχίζουμε για 
το Καρπενήσι .Αγαπημένος προορισμός η «εΕλβετία » της Ελλάδας όλων 
όσων θέλουν να συνδυάσουν ρομαντικές βόλτες , στιγμές θαλπωρής και 
γαστρονομικές απολαύσεις Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και στην 
συνέχεια σας προτείνουμε να δοκιμάσετε κοντοσούβλι , κοκορέτσι και 
τσαλαφούτι (τοπική σπεσιαλιτέ από γιαούρτι, κρέμα και βούτυρο μαζί).

2η ημέρα: Μικρό Χωρίο, Μονή Προυσού -Ποταμιά 
Καλό πρωινό και πρώτη μας στάση στο ιστορικό στολίδι της Ευρυτα-
νίας , το πανέμορφο Μικρο χωρίο που έχει όμως μεγάλη ιστορία Είναι 

Εκδρομή στο Καρπενήσι, την Καρδιά της Ευρυτανίας, 28η Οκτωβρίου 2021
Στην καρδιά της Ελλάδας, σκαρφαλωμένο στα 960 μέτρα στις πλαγιές του όρους Βελούχι και περιτριγυρισμένο από έλατα, το Καρπενήσι χαρίζει στους 
επισκέπτες του εικόνες απαράμιλλης, αυθεντικής φυσικής ομορφιάς.
Το φθινόπωρο τα βουνά μεταμορφώνονται! και θυμίζουν πίνακα του Βανγκόγκ, Το τοπίο είναι τόσο εξωπραγματικά όμορφο που ο επισκέπτης θα ανα-
γκαστεί να σταματήσει πολλές φορές για να το θαυμάσει…

Καρπενήσι

Οδικές εκδρομές εσωτερικού
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χτισμένο μέσα σε πυκνό ελατοδάσος σε υψόμετρο 950 μέτρων στις 
πλαγιές του όρους Χελιδώνα Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ έπλυναν 
το νεκρό σώμα του Μάρκου Μπότσαρη μετά τη μάχη στο Κεφαλόβρυσο. 
Στην περίοδο της Κατοχής λειτούργησε εκεί το πρώτο τυπογραφείο της 
Αντίστασης. Επόμενη μας το «μοναστήρι που κρέμεται από τα βράχια» η 
περίφημη μονή Προυσού γνωστή για τη θαυματουργή εικόνα, έργο του 
ευαγγελιστή Λουκά, η οποία φυγαδεύτηκε από έναν νεαρό άντρα το 829 
µ.Χ. από την Προύσα της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα µε την παράδοση, η 
εικόνα εξαφανίστηκε κάπου στη Θράκη και βρέθηκε στο συγκεκριμένο 
σημείο, όπου και φανερώθηκε σε ένα βοσκό στις 23 Αυγούστου, ημέρα 
που γιορτάζει. Η ώρα όμως πέρασε και στην επόμενη μας στάση στο 
χωρίο Ποταμιά εκτός από τις εξαιρετικές πίτες θα δοκιμάσουμε τις υπό-
λοιπες τοπικές σπεσιαλιτέ.

3η ημέρα: Λίμνη Κρεμαστών - Παναγία Τατάρνα 
και επισκέψη στο πάρκο Saloon Park 
Γερό πρωινό και πρώτος μας σταθμός για σήμερα η εκπληκτικής ομορ-
φιάς Λίμνη Κρεμαστών και στην συνέχεια το Μοναστήρι της Παναγίας 
της Τατάρνας. Μέσα από μια εξαιρετική διαδρομή θα καταλήξουμε στην 
μεγαλύτερη αλλά και ομορφότερη τεχνιτή λίμνη της χώρας μας . Θα 
θαυμάσουμε την ομορφιά και την γαλήνη του τοπίου και μας κυριεύει 
κατάνυξη στην επίσκεψη μας στο ιστορικό μοναστήρι . Στην επιστροφή 
μας θα απολαύσουμε τον καφέ μας στο Πάρκο Τουριστικής Ιππασίας & 
Περιπέτειας Saloon, που βρίσκεται λίγο έξω (4 χλμ) από το Καρπενήσι. 

Ένα ξύλινο καταφύγιο μέσα στο SALOON PARK, που συνδυάζει την 
ομορφιά της ελληνικής φύσης και την παράδοση του αμερικανικού νότου. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Καρπενήσι.

4η ημέρα: Μονή Αγάθωνος -Υπάτη και επιστροφή 
στην πόλη μας 
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε για την ιερά μονή Αγά-
θωνος κοντά στην Ύπάτη. Μια διαφορετική Μονή, Η παράδοση θέλει πως 
το παλαιό Μοναστήρι, που ασκήτευε ο Όσιος Αγάθωνας και βρισκόταν 
στα όρια των γειτονικών χωριών Λυχνού και Καστανιάς, υπέστη καθίζηση 
με αποτέλεσμα η εικόνα της Παναγίας να εξαφανιστεί, για να βρεθεί σε 
φωτόλουστη σπηλιά και εκεί, κοντά στη σημερινή του θέση να κτιστεί το 
επιβλητικό μοναστήρι Παγόνια, φασιανοί, πέρδικες και πάπιες συνθέτουν 
το σημερινό τοπίο μαγείας που μαζί με τα ελάφια και τα αγριοπρόβατα 
σου μαρτυρούν την εξέλιξη του τότε και του τώρα, αλλά και της ζωής που 
συνεχίζεται... Επόμενος μας σταθμός η Ύπάτη. Όταν φτάσεις μαγεύεσαι 
από τη φυσική ομορφιά της, τις βυζαντινές Εκκλησίες, τις κρήνες, τα τρε-
χούμενα νερά, τους καταρράκτες της.. Το μάτι σου χάνεται στα πλανεμένα 
μονοπάτια, όπου οι μάγισσες και οι νεράιδες σε προσκαλούν Το Πάρκο 
των Ηρώων με τις προτομές του, είναι εκεί για να σου υπενθυμίζει ότι 
αυτός ο τόπος εκτός των άλλων είναι τόπος ηρώων.. Θα έχουμε φυσικά 
χρόνο στην διάθεση μας να απολαύσουμε αυτήν την ομορφιά πριν να 
πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής.

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 3ήμερη & 4ήμερη οδική εκδρομή στο Καρπενήσι

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο θα πληροί  όλες τις 

προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές ταξίδι με σχολαστική τήρηση όλων των 
υγειονομικών όρων.

• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Πρωινό καθημερινά.
• Αρχηγό-συνοδό του γραφείου μας.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο  

και ότι αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Ο δημοτικός φόρος διαμονής.

3ΗΜΕΡΗ & 4ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
Τιμή 

Moνοκλ.

3
24/10 & 
26/10 ΗΕLVETIA 3***

Καρπενήσι

Πρωινό 99 99 79 
έως 12 ετών

145

4
23/10 & 
28/10

Πρωινό 139 119 79 
έως 12 ετών

209
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3ήμερη & 4ήμερη οδική εκδρομή 
στην Καλαμπάκα & στα Μετέωρα

1η ημέρα: Αναχώρηση για λίμνη Πλαστήρα, 
Μετέωρα, Καλαμπάκα 
Θα ξεκινήσουμε πρωί και μας περιμένουν εικόνες μοναδικής φθινοπω-
ρινής ομορφιάς . Μετά την απαραίτητη στάση για καφέ , πρώτος μας 
σταθμός για σήμερα η λίμνη Πλαστήρα. Γνωστή και ως «Μικρή Ελβετία», 
η λίμνη Πλαστήρα περιβάλλεται από ένα ειδυλλιακό τοπίο ασύγκριτης 
φυσικής ομορφιάς που κερδίζει με την πρώτη κιόλας ματιά τις εντυπώσεις. 
Ονειρική από κάθε άποψη, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τεχνητές 
λίμνες της χώρας μας. Πρόκειται για ένα φυσικό θαύμα που οφείλει την 
ύπαρξή του στο εμπνευσμένο όραμα του στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα 
(από όπου δικαιωματικά πήρε η λίμνη το όνομά της),Αλπικές βουνοκορ-

φές, άλλοτε χιονισμένες και άλλοτε καταπράσινες, στεφανώνουν το 
μεγαλείο της∙ ορμητικοί χείμαρροι φλερτάρουν με τις δαντελωτές της 
όχθες∙ πολυσχιδή φιόρδ και ένα κατάφυτο νησάκι καθρεφτίζουν τον 
ελατίσιο μανδύα τους στα γαλαζοπράσινα νερά. Γύρω γύρω δυο χούφτες 
χωριά, άλλα παραλίμνια και άλλα ορεινά, με ειδυλλιακή θέα προς την 
λίμνη, συμπληρώνουν ένα σκηνικό κινηματογραφικών προδιαγραφών! 
Επόμενος σταθμός τα επιβλητικά Μετέωρα . Αιώνες τώρα το γιγάντιο 
πέτρινο σύμπλεγμα αποτελεί όχι μόνο μνημείο απαράμιλλης φυσικής 
ομορφιάς αλλά και από τα πιό σημαντικά της οικουμενικής ορθοδοξίας 
. Εδώ η απεραντοσύνη της φύσης και η πνευματικότητα συνδυάζονται 
με τρόπο μοναδικό . Θα καταλήξουμε στην Καλαμπάκα. Θα τακτοποιη-
θούμε στο ξενοδοχείο μας , θα έχουμε χρόνο στην διάθεση μας για να 
ξεκουραστούμε και το βράδυ να απολαύσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ.

Εκδρομή στα Μετέωρα και στην Καλαμπάκα, 28η Οκτωβρίου 2021
Όμορφη κωμόπολη με μεγάλη ιστορία. Καλαμπάκα» στην Τουρκική γλώσσα σημαίνει «ισχυρό φρούριο». Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα όμως της Κα-
λαμπάκας αποτελεί η μοναδική θέα που προσφέρει, καθώς πάνω της απλώνονται τα φαντασμαγορικά Μετέωρα !!

Καλαμπάκα 
Μετέωρα

Οδικές εκδρομές εσωτερικού
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3ΗΜΕΡΗ & 4ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ & ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
Τιμή 

Moνοκλ.

3
24/10 & 
26/10

ORFEAS 3** / Καλαμπακα

Πρωινό

109 109 89 
έως 10 ετών

159

GRAND METEORA 4*** / Καλαμπακα 149 145 110 
έως 10 ετών

219

4
23/10 & 
28/10

ORFEAS 3** / Καλαμπακα

Πρωινό

139 139 109 
έως 10 ετών

179

GRAND METEORA 4*** / Καλαμπακα 199 189 130 
έως 10 ετών

319

2η ημέρα: Χωριά του Ασπροποτάμου,  
Κρανιά & Δολιανά 
Θα πάρουμε ένα καλό, πρωινό και θα περιηγηθούμε στα Ασπροποταμί-
τκα χωριά της Πίνδου . Θα ξεκινήσουμε από τα Δολιανά με τη μοναδική 
τρίκλιτη Βασιλική εκκλησία στην Ελλάδα του Τιμίου Σταυρού με τους 13 
τρούλους. Έπειτα θα δούμε την Κρανιά με την παλιά εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής (1865) και τα παραδοσιακά μονότοξα πέτρινα γεφύρια. Θα 
έχουμε χρόνο να θαυμάσουμε το τοπίο και να «αιχμαλωτισουμε » τις 
εικόνες με εξαιρετικές φωτογραφίες . Επιστροφή στην Καλαμπάκα . Το 
απόγευμα βόλτα στην πόλη για καφέ και ποτό.

3η ημέρα: Απόδραση στο γραφικό Μέτσοβο 
Θα απολαύσουμε το πρωινό μας και αναχωρηση Πρωινό στο ξενοδοχείο 
μας και αναχώρηση για το Μέτσοβο. το «χωριό της αρκούδας »από τα 
σλαβικά μέτσκα που σημαίνει αρκούδα και την καταληξη -οβο που σημαινει 
χωρίο.Τι να πρωτοπεί κανείς για το όμορφο και γραφικό Μέτσοβο. Τα τοπία 
σε συνδυασμό με τους ανθρώπους και τις μοναδικές γεύσεις συνθέτουν 
μια μαγευτική εικόνα. Την εικόνα του ιδανικού προορισμού ειδικά για 
το φθινόπωρο Θα θαυμάσουμε το περίφημο λαογραφικό μουσείο όπου 
στεγάζεται στο αρχοντικό της οικογένειας Τοσίτσα, και θα συνεχίσουμε με 
την εκκλησία της Αγίας Παρασκευή , από τις ποιο σημαντικές της περιοχής 

με το εξαιρετικής τεχνοτροπίας βυζαντινό τέμπλο που χρονολογείται από 
το 1830 Τα σκαλίσματα του τέμπλου παριστάνουν διάφορα επεισόδια από 
την Παλαιά και Καινή Διαθήκη καθώς και διάφορα διακοσμητικά στοιχεία. 
Στο ναό της Αγίας Παρασκευής υπάρχει και μια πρωτοτυπία. Ο διπλός άμ-
βωνας. Ο πρώτος για την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Ο δεύτερος για την 
ανάγνωση του Αποστόλου και το κήρυγμα Φυσικά δεν θα παραλείψουμε 
να δοκιμάσουμε τις περίφημες σουβλές του Μετσόβου και τα τοπικά εξαι-
ρετικά κρασιά . Επιστροφή στην Καλαμπάκα αργά το απόγευμα.

4η ημέρα: Χωριά του Κόζιακα , Ορεινά θέρετρα 
της Πίνδου και μάθημα μαγειρικής στο ονειρεμένο 
ράντσο Κερκέτιο, επιστροφή στην πόλη μας 
Καλό πρωινό και αναχώρηση . Κρατήσαμε για το τέλος εξίσου καλές 
εικόνες για να απολαύσετε . Θα εξορμήσουμε στα ορεινα θέρετρα της 
Πίνδου, στα χωριά του Κόζιακα,μέσα από μια υπέροχη διαδρομή. Στο 
πέρασμά μας θα βρεθούν βυζαντινές εκκλησίες, τοξωτά γεφύρια, πυκνά 
δάση. Οι στάσεις μας θα είναι σε σε ένα όμορφο ράντσο κοντά στο χωριό 
της Ελάτης όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ιππασία, buggies, 
τοξοβολία και να δοκιμάσουμε τις πίτες και τα γλυκά του κουταλιού που 
ετοιμάζουν στο σαλέ οι φιλόξενοι ιδιοκτήτες. Εκεί θα η αγαπητή κ.Σοφία 
θα μας δείξει μια υπέροχη τοπική συνταγή. Αργά το απόγευμα θα πάρουμε 
τον δρόμο της επιστροφής προς τις πόλεις μας γεμάτοι όμορφες εικόνες.

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 3ήμερη & 4ήμερη οδική εκδρομή στην Καλαμπάκα & στα Μετέωρα

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο θα πληροί όλες τις 

προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές ταξίδι με σχολαστική τήρηση όλων των 
υγειονομικών όρων.

• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Διατροφή ανάλογη με την επιλογή  του ξενοδοχείου.
• Αρχηγό-συνοδό του γραφείου μας. 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.
• Οποιαδήποτε είσοδός σε επισκέψιμο χώρο.
• Ο δημοτικός φόρος διαμονής.
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4ήμερη οδική εκδρομή 
στη Ναύπακτο

1η ημέρα: Αναχώρηση για Άρτα και Ναύπακτο 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και μετά από τις απαραίτητες στάσεις για 
ξεμούδιασμά και τον απαραίτητο καφέ , πρώτος μας ουσιαστικά σταθμός 
για σήμερα θα είναι η Άρτα , που δίκαια χαρακτηρίσθηκε η «πόλη-στο-
λίδι» της Δ. Ελλάδας Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου μετά τα 
Γιάννενα είναι διάσημη για το πέτρινο γεφύρι στην είσοδο της πόλης, που 
«ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν». Εκτός, όμως, από αυτό, 
αποτελεί μια όμορφη πόλη που οι αναπλάσεις της έχουν χαρίσει άλλον 

αέρα, έτοιμη να υποδεχτεί επισκέπτες από όλα τα μέρη της Ελλάδας και 
να τους δείξει τι θα πει φυσική ομορφιά και βυζαντινή παράδοση . Η Άρτα 
διακρίνεται για τα ιστορικά της στοιχεία, αλλά και η σύγχρονη πλευρά της 
θα σας κατακτήσει. Κάστρα , βυζαντινοί ναοί , τζαμιά και ο περίφημος 
πύργος του Ρολογιού μερικά μόνο από ποιο χαρακτηριστικά μέρη που 
μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει Με την εικόνα της Ηπειρωτικής ομορ-
φιάς αφήνουμε την πόλη για να συνεχίσουμε στον τελικό μας προορισμό 
την όμορφη και γραφική Ναύπακτο μια πόλη γεμάτη ιστορία που ξέρει 
να κρατά το ενδιαφέρον του επισκέπτη της αμείωτο. Από τη ζωή στο 
γραφικό ενετικό λιμάνι της μέχρι τα στενά σοκάκια… Θα χαιρετήσουμε 
τον Μιγκέλ Θερβάντες (συγγραφέα του Δον Κιχώτη) που το άγαλμα του 
στο λιμάνι μας θυμίζει ότι συμμετείχε στην περίφημη ομώνυμη ναυμαχία 
και να θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα: Ορεινή Ναυπακτία! Ένας τόπος 
ονειρικός (Αμπελακιώτισσα, Ελατού και Τερψιθέα) 
Καλό πρωινό και αναχώρηση. Διάσπαρτα σε αμέτρητα δάση από έλατα, 
οξιές, βελανιδιές και λόγγους από καστανιές, περισσότερα από 40 χωριά 
συγκροτούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά οικιστικά συγκροτήματα 
της χώρας. Ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών συνδέει τα χωριά μεταξύ 
τους, περνώντας μέσα από φαράγγια και βουνοκορφές με πυκνά δάση ή 
πάνω από γεφύρια που θυμίζουν Ήπειρο και υπενθυμίζουν ότι βρισκόμα-
στε στην Πίνδο. Με φαντασμαγορική θέα στο ειδυλλιακό τοπίο που τον 
περιβάλλει, ο οικισμός της Αμπελακιώτισας αποτελεί προσφιλή βάση των 
πεζοπόρων που επιθυμούν να «κατακτήσουν» τα γύρω βουνά. Απαραί-
τητη στάση θεωρείται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου με το ξυλόγλυπτο 
τέμπλο (1748) και φυσικά η ιστορική μονή Αμπελακιώτισσας, μνημείο 
που αποτελεί σημείο αναφοράς της ορεινής Ναυπακτίας. Συνεχίζουμε 
!! Η πανέμορφη Ελατού η επόμενη σας στάση Χωμένη μέσα στη ζώνη 
του ελατοδάσους! Τα πετρόχτιστα σπίτια με τις κόκκινες κεραμοσκεπές 
ίσα που διακρίνονται πίσω από τις φουντωτές λόγχες, δημιουργώντας 
μοναδικό σκηνικό. Προσφέρεται για ήσυχη διαμονή και ρομαντικούς 
περιπάτους στα πέτρινα καλντερίμια της. Τελευταίος μας σταθμός για 
σήμερα η Τερψιθέα. Αποτελεί στολίδι και αφαλό της Ορεινής Ναυπακτίας 
γιατί είναι κυριολεκτικά ζωσμένη από τα άλλα χωριά της περιοχής. Το 
όνομά της και μόνο αποτελεί μια ξεκάθαρη αναφορά στο τι θα πρωτο-
απολαύσει όποιος την επισκεφθεί.

Εκδρομή στην ορεινή Ναυπακτία, 28η Οκτωβρίου
Ιδανικός προορισμός απόδρασης από την καθημερινότητα. Οι Ενετοί την ονόμαζαν Λέπαντο και οι Τούρκοι Ενεβαχτέ. Αυτή η μικρή πολιτεία της Αιτω-
λοακαρνανίας, είναι σήμερα η Ναύπακτος που εμείς γνωρίζουμε και αγαπάμε σαν ένα από τα πιο γραφικά λιμανάκια της ηπειρωτικής χώρας. Μόνο τα 
αυτοκίνητα και οι στύλοι της ΔΕΗ θυμίζουν ότι η Ναύπακτος είναι μια πόλη του σήμερα. Θα ανακαλύψουμε τα γραφικά χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας 
περνώντας από πυκνά δάση και θα χαρούμε τη φύση στη φθινοπωρινη της εκδοχή στην Οι λέξεις είναι λίγες για να περιγράψουν το μεγαλείο που αντι-
κρίζουν τα μάτια μας μετά από κάθε φιδογυριστή στροφή, με το πέρασμα του επόμενου χωριού, με τη διάνυση ολοένα και περισσότερων χιλιομέτρων. 
Μια απόδραση σε ένα τόπο ονειρικό!

Ναύπακτος

Οδικές εκδρομές εσωτερικού
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3η ημέρα: Ορεινή Ναυπακτία συνέχεια  
στις μαγευτικές διαδρομές (Χάνι Μπανιά, Θέρμο  
και Πετροχώρι) 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε με πρώτο μας σταθμό 
το Χάνι Μπανία , Είναι ένας μικρός οικισμός χτισμένος σε χαράδρα 
με υπέροχη θέα τον Εύηνο ποταμό και το υπέροχο φυσικό τοπίο…Συ-
νεχίζουμε με το θέρμο Αναμφίβολα συγκαταλέγεται στις πιο ωραίες 
κωμοπόλεις της Ελλάδας Αποτελεί περιοχή- σύμβολο για την Ελλάδα, 
καθώς το αρχαίο Θέρμο υπήρξε η έδρα της Αιτωλικής Συμπολιτείας, 
της πρώτης δημοκρατίας στον κόσμο! Εκτός όμως από αυτό, το Θέρμο 
διαθέτει έναν φανταστικό περιβαλλοντικό πλούτο με κατάφυτες πλαγιές 
που κατηφορίζουν για να σμίξουν με τα νερά της λίμνης Τριχωνίδας. 
Στην ευρύτερη περιοχή θα συναντήσουμε λιθόκτιστα γεφύρια, βυζα-
ντινά μνημεία, γραφικά χωριά και γνήσιους ανθρώπους. Η ομορφιά 
της λίμνης Τριχωνίδας που ( δίκαια θεωρείται από πολλούς , η ποιο 
όμορφη της Ελλάδας εκτός από μεγαλύτερη που είναι), από όπου 
και να την συναντήσει κανείς , είναι ασυναγώνιστη Ύπάρχουν κάποια 
σημεία, όμως, από τα οποία η θέαση της λίμνης δεν περιγράφεται με 
λόγια. Κορυφαίο όλων η θέση από το Πετροχωρί που είναι θα είναι ο 
τελευταίος μας σταθμός για σήμερα . Με εξαιρετικές εικόνες στην μνήμη 

και τη καρδιά μας και άπειρες φωτογραφίες , παίρνουμε τον δρόμο της 
επιστροφής για την Ναύπακτο.

4η ημέρα: Αναχώρηση για Τρίκορφο (Ιερά Μονή 
των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρώφ) 
Γαλαξίδι και επιστροφή στην πόλη μας 
Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε . Πρώτη μας στάση η Ιερά 
Μονή των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρώφ κοντά στο χωριό 
Τρίκορφο (και γνωστή από τους Παπαροκάδες !!) Είναι το μοναδικό -πα-
γκοσμίως – μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στον Ρώσο άγιο Σεραφείμ 
του Σαρόφ . Επίσης εδώ θα συναντήσουμε το μεγαλύτερο καμπαναριό 
στον κόσμο με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες . Επόμενος μας σταθμός 
το πανέμορφο και γραφικό Γαλαξίδι Χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός 
οικισμός από το 1978, το Γαλαξίδι έχει μια αρχοντική ομορφιά που σε 
ταξιδεύει. Το λιμάνι του κουβαλά ακόμη την αίγλη από τις εποχές που 
ήταν γεμάτο μπρατσέρες και σκούνες Στενά σοκάκια ανηφορίζουν από 
το λιμάνι στο εσωτερικό της πόλης και βγάζουν σε καντούνια με φροντι-
σμένα σπίτια, διατηρητέα αρχοντικά και εντυπωσιακά καπετανόσπιτα με 
περίτεχνες βοτσαλωτές αυλές. Μας περιμένει η πόλη μας κουρασμένους 
αλλά χαρούμενους και με γεμάτες «μπαταρίες»

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 4ήμερη οδική εκδρομή στη Ναύπακτο

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο θα πληροί  όλες τις 

προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές ταξίδι με σχολαστική τήρηση όλων των 
υγειονομικών όρων.

• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
• Πρωινό καθημερινά.
• Αρχηγό-συνοδό του γραφείου μας.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα η αναφέρεται ως προαιρετικό η 

προτεινόμενο.
• Οποιαδήποτε είσοδός σε επισκέψιμο χώρο.
• Ο δημοτικός φόρος διαμονής.

4ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
Τιμή 

Moνοκλ.

4
23/10 & 
28/10

PLAZA 3*** / Ναύπακτος

Πρωινό

149 149 119 
έως 12 ετών

229

ΝAFS 4**** / Ναύπακτος 169 165 110 
έως 12 ετών

260
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3ήμερη οδική εκδρομή 
στο Βόλο

1η ημέρα: Αναχώρηση για μαγευτικό Πήλιο - 
Κατωχώρι - Πορταριά - Μακρυνίτσα - Χάνια 
Είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε για μια θαυμάσια εκδρομή στο «Βου-
νό των Κένταυρων» στο μαγευτικό Πήλιο . Αφού περάσουμε τον Βόλο 
θα κάνουμε πρώτη στάση στο παραδοσιακό Κατοχώρι το οποίο απέχει 
περίπου 20 λεπτά από τον Βόλο . Ένα γραφικό χωριό , διατηρηµένο 
στην παραδοσιακή του µορφή. Η φυσική του ομορφιά θα μας µαγέψει . 
Θα κάνουμε ένα μεγάλο περίπατο, και θα συνεχίσουμε από εκεί για την 

Πορταριά που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, µόλις 1 χλµ. µακριά, 
περίπου 3 λεπτά. Το «Κεφαλοχώρι» του Πηλίου, µε τα παραδοσιακά 
χρώματα και την αξιόλογη τουριστική υποδομή, το θαυμάσιο φυσικό 
περιβάλλον, τα πετρόχτιστα αρχοντικά, τα γραφικά καλντερίµια, τις βρύ-
σες µε τα τρεχούµενα νερά, αλλά και την µοναδική θέα στη γειτονική 
Μακρινίτσα, το Βόλο και τον Παγασητικό κόλπο, θα µμαγέψουν και τον 
πιο απαιτητικό επισκέπτη. Εκεί θα μας δοθεί χρόνος να απολαύσουμε 
τον καφέ μας στην πλατεία σήµα κατατεθέν του χωριού, µε τα εντυπω-
σιακά πλατάνια. Οι πρώτες μας εικόνες που έχουμε μέχρι τώρα μας 
έχουν προετοιμάσει για την ομορφιά που μας περιμένει στην συνέχεια 
, στον τελικό μας προορισμό , στα Χάνια. , ένας µαγικός τόπος γεµάτος 
χρώµατα που αλλάζουν κάθε εποχή! Είναι µμικρός οικισμός, σε ένα 
από τα υψηλότερα σηµεία του Πηλίου, χτισµένος σε υψόµετρο 1.200 
µέτρων, περικυκλωµένος από δάση οξιάς, ελάτων και καστανιάς. Στο 
παρελθόν, ήταν σταθμός ανάπαυλας και ανεφοδιασμού των εμπόρων 
και των ταξιδιωτών, οι οποίοι έβρισκαν κατάλυμα στα χάνια που υπήρχαν 
στο χωριό, απ’ όπου προήλθε και το όνοµα του . Φυσικά ήλθε η ώρα να 
δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα για την οποία φημίζεται η περιοχή . Για 
το απόγευμα σας έχουμε μια έκπληξη, θα βρεθούμε στην Μακρυνίτσα 
και την περίφημη πλατεία της , το ωραιότερο μπαλκόνι του Πηλίου . Θα 
απολαύσουμε την μοναιδκή θέα στον Παγασητικό κόλπο και το λιμάνι του 
Βόλου . Όσοι ήταν τυχεροί και έχουν ζήσει αυτές την θαυμάσια εμπειρία 
μιλούν για ομορφιά εφάμιλλή με αυτή που προσφέρει το ηλιοβασίλεμα της 
Σαντορίνης. Καμία απόλαυση δεν ολοκληρώνεται αν δεν συνοδεύται από 
ένα καλό ελληνικό καφέ . Εμείς θα ποιούμε τον δικό μας στο περίφημο 
καφενείο του Θεόφιλου Ύπάρχει εκεί από το 1910 και στο εσωτερικό του 
θα δούμε μια τοιχογραφία του Κατσαντώνη, που φιλοτέχνησε ο λαϊκός 
ζωγράφος. Η μέρα μας τελειώνει με την υπόσχεση ότι η επόμενη που θα 
ξημερώσει να είναι ακόμη ποιο πλούσια σε εικόνες και εμπειρίες ζωής.

2η ημέρα: Ταξίδι στον χρόνο, βόλτα με τον 
«Μουτζούρη» - Μηλιές - Τσαγκάραδα 
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε γιατί σήμερα θα ζή-
σουμε μοναδική εμπειρία και θα μαγευτούμε από τις ομορφίες των 
γραφικών χωριών που θα επισκευθούμε . Πρώτη μας και ποιο σημαντική 
εμπειρία ο περίφημος «Μουτζούρης» Το τραινάκι του Πηλίου σφυρί-
ζει δίνοντας το σύνθημα μιας αξέχαστης διαδρομής. Η ανάβαση στις 
όμορφες πλαγιές του Πηλίου μέχρι τις Μηλιές ξεκινά! Μια από τις πιο 
στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο (60 εκατοστά) φιλοξενεί 
τα 4 βαγόνια του «Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε το τραινάκι του 

Εκδρομή στο Βόλο, 28η Οκτωβρίου 2021
Απόδραση στο βουνό των Κενταύρων & βόλτα με τον θρυλικό «μουτζούρη»

Βόλος

Οδικές εκδρομές εσωτερικού
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Πηλίου, για να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό που άφηνε στο 
πέρασμά του. Από τα Άνω Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές η διαδρομή είναι 
ορεινή, διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, με την πυκνή βλάστηση από 
πλατάνια και πουρνάρια. Μέχρι το ιστορικό κεφαλοχώρι των Μηλεών, 
η διαδρομή γεμίζει με εικόνες πλούσιας φύσης και αρχιτεκτονικής με 
παλαιές, αλλά περίτεχνες κατασκευές λαξευτής μαρμαρόπετρας και 
γκρίζου ασβεστόλιθου που διαμόρφωσαν τις αντιστηρίξεις, τα τοξωτά 
γεφύρια, τις καμάρες και τα στόμια των σηράγγων.Ξεχωριστό δείγμα, η 
λίθινη πεντάτοξη γέφυρα Καλόρεμα, στην περιοχή του Μαλακίου. Πλη-
σιάζοντας στις Μηλιές, το τοπίο αποκτά μια άγρια ομορφιά, ιδιαίτερα στο 
πέρασμα της μεγάλης μεταλλικής γέφυρας του Ταξιάρχη ή Ντε Κίρικο, 
από το όνομα του σχεδιαστή και πατέρα του μεγάλου ζωγράφου. Στο 
σημείο αυτό, το τραίνο θα κυλήσει σε καμπύλη γραμμή, ενώ η γέφυρα 
στην οποία βρίσκεται είναι ευθεία. Ο σταθμός Μηλεών είναι και το τέρμα 
της διαδρομής και με αυτές τις μοναδικές εικόνες συνεχίζουμε με το ποιο 
διάσημο ίσως χωριό του Πηλίου , την Τσαγκαράδα Όμορφα αρχοντικά, 
παραδοσιακά νεοκλασικά και πετρόχτιστα καλντερίμια, λουλουδιασμένες 
αυλές, αιωνόβια πλατάνια και καστανιές δημιουργούν ιδανικό σκηνικό 
χαλάρωσης. Το χωριό είναι αραιοχτισμένο και δίνει την εντύπωση πολλών 
οικισμών που ενώνονται μεταξύ τους με καλντερίμια και μονοπάτια. Οι 
όμορφες εκκλησιές πάνω σε τέσσερις κεντρικές πλατείες έδωσαν το 
όνομα τους στις βασικές συνοικίες της Τσαγκαράδας. Θα κάνουμε μια 

βόλτς στα γραφικά στενά και θα ποιούμε τον καφέ μας κάτω από σκιά 
του χιλιόχρονου πλάτανου. Ο κορμός του έχει 14 μέτρα διάμετρο, ενώ 
τα κλαδιά του καλύπτουν σχεδόν όλη την πλατεία. Παλαιότερα σε ένα 
από αυτά είχαν στηριχθεί οι καμπάνες της εκκλησίας, τα οποία όμως 
λόγω του βάρους δεν άντεξαν και τώρα στηρίζονται σε μια μαρμάρινη 
κολόνα Η ώρα όπως έχει περάσει και ήλθε η ώρα να απολαύσουμε τις 
τοπικές σπεσιαλιτέ . Δοκιμάστε πεντανόστιμες πίτες με σπιτικό φύλλο, 
σπετζοφάι, κεφτεδάκια, χοιρινό με κάρδαμο και μοσχαράκι με κάστανα 
και ολοκληρώστε το γεύμα σας με ντόπιο τσίπουρο η κρασί Επιστροφή 
νωρίς το απόγευμα στα Χάνια.

3η ημέρα: Βόλος - Επιστροφή στην πόλη μας 
Μετά το πρωινό , μας περιμένει ο Βόλος . Η θάλασσα δημιουργεί ένα 
υπέροχο παραλιακό μέτωπο με γραφικά μαγαζιά, ανάμεσά τους και τα 
περίφημα τσιπουράδικα, όπου θα απολαύσουμε το παραδοσιακό τσίπουρο 
και ξεχωριστούς θαλασσινούς μεζέδες. Η πεζοδρομημένη παραλιακή 
λεωφόρος Αργοναυτών και το επιβατικό λιμάνι στο δυτικό άκρο της, με 
την εκπληκτική θέα προς το ανοικτό πέλαγος, είναι το δημοφιλέστερα 
σημεία συνάντησης και περιπάτου για τους κατοίκους και τους επισκέ-
πτες της πόλης. Γεμάτοι από όμορφες εικόνες παίρνουμε τον δρόμο 
της επιστροφής.

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 3ήμερη οδική εκδρομή στο Βόλο

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο και απόλυτη τήρηση  

των υγειονομικών μέτρων. 
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο. 
• Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο.
• Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.
• Ο δημοτικός φόρος διαμονής.

3ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
Τιμή 

Moνοκλ.

3
24/10 & 
26/10

NEFELI 3*** / Βόλος

Πρωινό

129 109 69 
έως 6 ετών

159

DOMOTEL XENIA VOLOS 4**** 179 159 69 
έως 6 ετών

279
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3ήμερη οδική εκδρομή 
στην Πίνδο

1η ημέρα: Αναχώρηση για Γιάννενα, Μέτσοβο 
Πρωινή αναχώρηση με εξαιρετική διάθεση και προσμονή για απόδραση. 
Θα κάνουμε την σχετική στάση για τον απαραίτητο καφέ και πρώτος μας 
σταθμός για σήμερα , η όμορφη πόλη των Ιωαννίνων Σημείο αναφοράς για 
την περιήγηση μας αλλά και για την πόλη , το κάστρο (χτίστηκε το 528 µ.Χ 
Είναι μια μικρή ζωντανή πόλη μέσα στην πόλη που το παρελθόν, η παρά-
δοση αλλά και ο θρύλος την έχουν γεμίσει ιστορίες, πολλές εκ των οποίων 
γραμμένες με μελανά χρώματα. Θα περπατήσουμε στα στενά λιθόστρωτα 

δρομάκια του, θα αγναντέψουμε τη θέα στη λίμνη Παμβώτιδα από τις δύο 
ακροπόλεις του και θα το αφήσουμε να «ξετυλίξει» τόσο την ιστορία όσο και 
την καθημερινότητα των «Καστρινών», όπως ονομάζονται οι κάτοικοί του. 
Συνεχίζουμε με το «νησί χωρίς όνομα » Πρόκειται για το νησάκι μέσα στην 
λίμνη Παμβώτιδα και παίρνοντας το καραβάκι από τον μόλο της λίμνης θα 
βρεθούμε σε λίγα λεπτά , στην κυριολεξία σε ένα άλλο κόσμο που μοιάζει 
να έχει ξεχαστεί από τον χρόνο !! Θα ξεχωρίσουμε το εξαιρετικό μουσείο 
του Αλή Πασά και την μονή Φιαλθρωπηνών εξαιρετικό δείγμα βυζαντινής 
τέχνης. Τελικος μας προορισμός για σήμερα το «χωριό της αρκούδας» από τα 

Εκδρομή στα χωριά της Πίνδου, 28η Οκτωβρίου 2021
Επιβλητικές βουνοκορφές που μας προκαλούν να τις κατακτήσουμε, αλπικές λίμνες, ποτάμια ιδανικά για σπορ, πέτρινα γεφύρια, φυσικές κολυμπήθρες 
μοναστήρια μέσα σε βράχους ή γκρεμούς, ατμοσφαιρικά χωριά με το παραδοσιακό στοιχείο ζωντανό και οι εθνικοί δρυμοί σπάνιας ομορφιάς.

Πίνδος

Οδικές εκδρομές εσωτερικού
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σλαβικά μέτσκα που σημαίνει αρκούδα και την καταληξη -οβο που σημαινει 
χωρίο.Τι να πρωτοπεί κανείς για το όμορφο και γραφικό Μέτσοβο. Τα τοπία 
σε συνδυασμό με τους ανθρώπους και τις μοναδικές γεύσεις συνθέτουν 
μια μαγευτική εικόνα. Την εικόνα του ιδανικού προορισμού ειδικά για το 
φθινόπωρο Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας . Θα ξεκουραστούμε και 
το βράδυ θα απολαύσουμε την βόλτα στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης.

2η ημέρα: Περήφανα χωριά της Πίνδου, Σαμαρίνα 
Καλό πρωινό και η σημερινή μας ημέρα θα είναι πραγματικά εξαιρετική, 
Θα διασχίσουμε τον ορεινό όγκο της Πίνδου υ, για να συναντήσουμε ένα 
από τα μεγαλύτερα πέτρινα γεφύρια της Μακεδονίας, κοντά στο χωριό 
Τρίκωμο του νομού Γρεβενών, το τρίτοξο γεφύρι του ΑΖΙΖ -ΑΓΑ. Το εντυ-
πωσιακό μεγαλόπρεπο αυτό πέτρινο οικοδόμημα διαθέτει το μεγαλύτερο 
τόξο σε άνοιγμα από τα σωζόμενα γεφύρια της Μακεδονίας, που φτάνει 
τα 15 μέτρα και συνολικό μήκος τα 70 μέτρα. Κτίστηκε επί τουρκοκρατίας 
και χρηματοδοτήθηκε από τον Αζίζ-Αγά. Λίγο αργότερα θα καταλήξουμε 
στην ξακουστή Σμαρίνα, ένα πανέμορφο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα σε 
ύψος 1.550 μ. περίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανεπανάληπτης ομορφιάς που 
είναι το ψηλότερο χωριό της Ευρώπης !!. “κρυμμένη” σε μια γωνιά της μα-
κεδονικής γης με ιστορία ριζωμένη στα βάθη του χρόνου. θα δούμε πυκνά 

δάση πεύκου, οξιάς, πυξαριού και ρόμπολου. Το χωριό έχει άφθονα νερά, 
ασύγκριτες φυσικές ομορφιές και κλίμα ιδανικό για καλή υγεία και ζωή… 
Για αυτά της τα προσόντα άλλωστε, την βάφτισαν και «Ωραία Σαμαρίνα». 
Εδώ σας προτείνουμε να απολαύσετε ένα πλούσιο παραδοσιακό γεύμα, με 
τοπικες λιχουδιες Επιστροφή το απόγευμα στο Μέτσοβο.

3η ημέρα: Αρχοντική Σιάτιστα και επιστροφή  
στην πόλη μας 
Πρωινό και αποχαιρετούμε το γραφικό χωριό, Πρώτος μας σταθμός για 
σήμερα η Σιάτιστα . θα δούμε μια σειρά από πανέμορφα αρχοντικά, ενώ οι 
λάτρεις του κρασιού θα ξετρελαθουνε με τα διάσημα γλυκά κρασιά της. Η 
γραφική πόλη ι απλώνει τις δυο γειτονιές της Χώρα και Γεράνεια γύρω από 
το λόφο του Προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο 900 - 950 μέτρων. Λιθόστρωτα 
καλντερίμια διασχίζουν τις γειτονιές όπου κυριαρχούν τα μεγαλόπρεπα 
σπιτικά των πλούσιων εμπόρων και οινοποιών. Ανάμεσα στα επώνυμα 
αρχοντικά του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα που εντυπωσιάζουν τόσο με το 
παρουσιαστικό τους όσο και με τον πλούσιο εσωτερικό του διάκοσμο, Θα 
έχουμε χρόνο να απολαύσουμε τον καφέ μας και να βγάλουμε τις απαραί-
τητες φωτογραφίες , Αναχωρούμε για την πόλη μας.

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 3ήμερη οδική εκδρομή στην Πίνδο

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο θα πληροί  όλες τις 

προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές ταξίδι με σχολαστική τήρηση όλων των 
υγειονομικών όρων.

• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Πρωινό καθημερινά.
• Αρχηγό-συνοδό του γραφείου μας.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο και ότι 

αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Ο δημοτικός φόρος διαμονής.

3ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
Τιμή 

Moνοκλ.

3
24/10 & 
26/10

KASSAROS 3***  Μέτσοβο Πρωινό 125 119 69 
έως 6 ετών

169
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3ήμερη οδική εκδρομή 
στα Γιάννενα & στο Ζαγόρι

1η ημέρα: Αναχώρηση για Μέτσοβο, Γιάννενα 
Πρωινή αναχώρηση με εξαιρετική διάθεση και έτοιμο να απολαύσουμε τις 
ανοιξιάτικες ομορφιές της πατρίδας μας . Πρώτη μας ουσιαστική στάση στο 
«χωρίο της αρκούδας » το γραφικό Μέτσοβο Από τα σλαβικά «μέτσκα» που 
σημαίνει αρκούδα και «όβο» που σημαίνει χωριό, το Μέτσοβο έχει πολλά 
να προσφέρει σε έναν ταξιδιώτη, κάθε εποχή του χρόνου, παρ’ όλο που 
πολλοί του δίνουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους κατά τη διάρκεια 
του φθινοπώρου. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά στενά θα απολαύσουμε 

την βόλτα μας και θα αναχωρήσουμε για τον τελικό μας προορισμό τα πα-
νέμορφα όσο και ιστορικά Γιάννενα . Σημείο αναφοράς για την περιήγηση 
μας αλλά και για την πόλη , το κάστρο (χτίστηκε το 528 µ.Χ Είναι μια μικρή 
ζωντανή πόλη μέσα στην πόλη που το παρελθόν, η παράδοση αλλά και ο 
θρύλος την έχουν γεμίσει ιστορίες, πολλές εκ των οποίων γραμμένες με 
μελανά χρώματα. Θα περπατήσουμε στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια του, 
θα αγναντέψουμε τη θέα στη λίμνη Παμβώτιδα από τις δύο ακροπόλεις του 
και θα το αφήσουμε να «ξετυλίξει» τόσο την ιστορία όσο και την καθημερι-
νότητα των «Καστρινών», όπως ονομάζονται οι κάτοικοί του. Συνεχίζουμε με 

Εκδρομή στα Ιωάννινα & στα Ζαγοροχώρια, 28η Οκτωβρίου 2021
Αν υπάρχει µόνο ένα µέρος στην Ελλάδα που συνδυάζει, σε κοντινή απόσταση, βουνό και θάλασσα, λίµνες και ποτάµια, γραφικά χωριά και σπουδαία 
αξιοθέατα, έντονη ζωή και εναλλακτικές δραστηριότητες, δεν µπορεί να είναι άλλο από τα Γιάννενα. Εξαιρετικά κοντά στις παραµυθένιες πέτρινες «πο-
λιτείες» του Ζαγορίου σηµείο εκκίνησης για όλη την Ήπειρο…

Γιάννενα 
Ζαγορι

Οδικές εκδρομές εσωτερικού
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3ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΤΟ ΖΑΓΟΡΙ

Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
Τιμή 

Moνοκλ.

3
24/10 & 
26/10

DIONI 3*

Πρωινό

149 139 109 
έως 6 ετών

199

PALLADION 3* plus 109 109 89 
έως 6 ετών

165

EPIRUS PALACE 5* 179 169 109 
έως 6 ετών

269

το «νησί χωρίς όνομα » Πρόκειται για το νησάκι μέσα στην λίμνη Παμβώτιδα 
και παίρνοντας το καραβάκι από τον μόλο της λίμνης θα βρεθούμε σε λίγα 
λεπτά ,στην κυριολεξία σε ένα άλλο κόσμο που μοιάζει να έχει ξεχαστεί 
από τον χρόνο !! Θα ξεχωρίσουμε το εξαιρετικό μουσείο του Αλή Πασά 
και την μονή Φιαλθρωπηνών εξαιρετικό δείγμα βυζαντινής τέχνης. Ήλθε 
η ώρα να τιμήσουμε την τοπική κουζίνα , με διάφορες πίτες και εκλεκτούς 
μεζέδες όπως , λαγός στιφάδο και αγριογούρουνο θα τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο μας και το βράδυ βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης.

2η ημέρα: Περήφανα χωριά του Ζαγορίου Αρίστη, 
Πάπιγκο Μονοδένδρι 
Τα Ζαγοροχώρια είναι χωριά µε ζωή ή µε σύµµαχο την ηρεμία, γραφικά, 
µε θέα που κόβει την ανάσα ή κρυµµένα µμέσα στην αγκαλιά της φύσης… 
Δεν είναι ένα αλλά 46, τόσο όμοια και την ίδια στιγμή τόσο διαφορετικά. 
Πρώτος σταθμός η Αρίστη , το κύριο κεφαλοχώρι που θα συναντήσουμε 
εξερευνώντας το Δυτικό Ζαγόρι . Θα εντυπωσιαστούμε από την επιβλητική 
εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια, 
την παλιά βρύση και τα παραδοσιακά καφενεία στην κεντρική πλατεία του 
χωριού. Συνεχίζουμε την εκδρομή μας στο Πάπιγκο, . θα θαυμάσουμε τα 
περίφημα παραδοσιακά σπίτια με τις πέτρινες σκεπές, τα καλντερίμια, τις 
βρύσες που έφτιαξαν οι ντόπιοι τεχνίτες της πέτρας . Θα δούμε τον αρ-
χοντικό ναό του Αγίου Βλασίου, τον Άγιο Γεώργιο με σπάνιες εικόνες και 
ευαγγέλια, την Αγία Παρασκευή, που είναι από τις παλαιότερες στο Πάπιγκο, 
τη μικρή εκκλησία της Παναγίας, τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την εκκλησία 
των Ταξιαρχών με το περίτεχνο τέμπλο που είναι η μοναδική στο Μικρό 
Πάπιγκο. Από τα πάνω από 100 γεφύρια του Ζαγορίου, δύο πέτρινα γεφύρια 
θα δούμε στο Πάπιγκο: το μεγαλύτερο βρίσκεται ανάμεσα στο Μικρό και το 
Μεγάλο Πάπιγκο, στη θέση Λάκκος. Είναι μονότοξο και συνδέει τους δύο 

οικισμούς με το παλιό μονοπάτι Το άλλο γεφύρι, στη Μπουλουγούνσα, είναι 
πολύ μικρότερο και βρίσκεται δίπλα από τον ασφαλτόδρομο πριν τη στροφή 
του Μεγάλου Πάπιγκου. Ανηφορίζοντας για το Μονοδένδρι, στο κεντρικό 
Ζαγόρι, διασχίζουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χωριά του Ζαγοριού, τη 
Βίτσα.Φθάνοντας στο Μονοδένδρι θα επισκεφτούμε, διασχίζοντας πεζοί σε 
μια πανέμορφη πορεία, το Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο φαράγγι 
του Βίκου (βαθύτερο φαράγγι του κόσμου Guiness 1997). Από το μπαλκόνι 
της Μονής θα έχουμε μια καταπληκτική θέα στο φαράγγι – πυρήνα του 
Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου. Ο καθαρός αέρας μας άνοιξε την όρεξη και 
οι ταβέρνες του χωριού μας περιμένουν να απολαύσουμε το γεύμα μας 
Επιστροφή στα Γιάννενα αργά το απόγευμα.

3η ημέρα: Καλπάκι, Μολυβδοσκέπαστη, 
Μπουραζάνι, Κόνιτσα, επιστροφή στην πόλη μας 
Καλό πρωινό και αναχώρηση με πρώτη μας στάση στο ηρωικό Καλπάκι. 
Χωριό χτισμένο σε κομβικό σημείο, πάνω στην εθνική οδό που συνδέει την 
πόλη των Ιωαννίνων με την Κόνιτσα, το Καλπάκι έμεινε στην ιστορία ως 
θέατρο σφοδρών συγκρούσεων στις αρχές Νοεμβρίου του έτους 1940, 
κατά την πρώτη φάση του Ελληνοϊταλικού Πολέμου .Στη συνέχεια φτάνουμε 
στη Μολυβδοσκέπαστη που βρίσκεται στην Κοιλάδα του Μπουραζανίου, 
μια κατάφυτη περιοχή με τρεχούμενα νερά πλούσια χλωρίδα και πανίδα. 
Εδώ συναντώνται οι τρεις ποταμοί Αώος, Βοϊδομάτης και Σαρανταπόρος. Η 
Μολυβδοσκέπαστη είναι κοντά στην Κοιμήση της Θεοτόκου. Επόμενη μας 
στάση , η όμορφη Κωμόπολη με το παραδοσιακό χρώμα, την Κόνιτσα, που 
είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, στις απολήξεις του Σμόλικα σε υψόμετρο 600 
μέτρων Θα απολαύσουμε τον καφέ μας μέσα στην ομορφιά της φύσης και 
θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής.

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 3ήμερη οδική εκδρομή στα Γιάννενα & στο Ζαγόρι

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο πληρεί όλες  

τις προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές ταξίδι με σχολαστική τήρηση  
όλων των υγειονομικών όρων.

• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
• Διατροφή ανάλογη με την επιλογή του ξενοδοχείου 
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης. • Ο δημοτικός φόρος διαμονής.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, ο φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο και 

ότι αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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4ήμερη οδική εκδρομή 
στα Γιάννενα & στο Ζαγόρι

1η ημέρα: Αναχώρηση για Μέτσοβο, Γιάννενα 
Πρωινή αναχώρηση με εξαιρετική διάθεση και έτοιμο να απολαύσουμε τις 
ανοιξιάτικες ομορφιές της πατρίδας μας . Πρώτη μας ουσιαστική στάση στο 
«χωρίο της αρκούδας » το γραφικό Μέτσοβο Από τα σλαβικά «μέτσκα» που 
σημαίνει αρκούδα και «όβο» που σημαίνει χωριό, το Μέτσοβο έχει πολλά 
να προσφέρει σε έναν ταξιδιώτη, κάθε εποχή του χρόνου, παρ’ όλο που 

πολλοί του δίνουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους κατά τη διάρκεια 
του φθινοπώρου. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά στενά θα απολαύσουμε 
την βόλτα μας και θα αναχωρήσουμε για τον τελικό μας προορισμό τα πα-
νέμορφα όσο και ιστορικά Γιάννενα . Σημείο αναφοράς για την περιήγηση 
μας αλλά και για την πόλη , το κάστρο (χτίστηκε το 528 µ.Χ Είναι μια μικρή 
ζωντανή πόλη μέσα στην πόλη που το παρελθόν, η παράδοση αλλά και ο 
θρύλος την έχουν γεμίσει ιστορίες, πολλές εκ των οποίων γραμμένες με 
μελανά χρώματα. Θα περπατήσουμε στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια του, 
θα αγναντέψουμε τη θέα στη λίμνη Παμβώτιδα από τις δύο ακροπόλεις του 
και θα το αφήσουμε να «ξετυλίξει» τόσο την ιστορία όσο και την καθημερι-
νότητα των «Καστρινών», όπως ονομάζονται οι κάτοικοί του. Συνεχίζουμε με 
το «νησί χωρίς όνομα » Πρόκειται για το νησάκι μέσα στην λίμνη Παμβώτιδα 
και παίρνοντας το καραβάκι από τον μόλο της λίμνης θα βρεθούμε σε λίγα 
λεπτά ,στην κυριολεξία σε ένα άλλο κόσμο που μοιάζει να έχει ξεχαστεί 
από τον χρόνο !! Θα ξεχωρίσουμε το εξαιρετικό μουσείο του Αλή Πασά 
και την μονή Φιαλθρωπηνών εξαιρετικό δείγμα βυζαντινής τέχνης. Ήλθε 
η ώρα να τιμήσουμε την τοπική κουζίνα , με διάφορες πίτες και εκλεκτούς 
μεζέδες όπως , λαγός στιφάδο και αγριογούρουνο θα τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο μας και το βράδυ βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης.

2η ημέρα: Περήφανα χωριά του Ζαγορίου Αρίστη, 
Πάπιγκο Μονοδένδρι 
Τα Ζαγοροχώρια είναι χωριά µε ζωή ή µε σύµµαχο την ηρεμία, γραφικά, 
µε θέα που κόβει την ανάσα ή κρυµµένα µμέσα στην αγκαλιά της φύσης… 
Δεν είναι ένα αλλά 46, τόσο όμοια και την ίδια στιγμή τόσο διαφορετικά. 
Πρώτος σταθμός η Αρίστη , το κύριο κεφαλοχώρι που θα συναντήσουμε 
εξερευνώντας το Δυτικό Ζαγόρι . Θα εντυπωσιαστούμε από την επιβλητική 
εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια, 
την παλιά βρύση και τα παραδοσιακά καφενεία στην κεντρική πλατεία του 
χωριού. Συνεχίζουμε την εκδρομή μας στο Πάπιγκο, . θα θαυμάσουμε τα 
περίφημα παραδοσιακά σπίτια με τις πέτρινες σκεπές, τα καλντερίμια, τις 
βρύσες που έφτιαξαν οι ντόπιοι τεχνίτες της πέτρας . Θα δούμε τον αρ-
χοντικό ναό του Αγίου Βλασίου, τον Άγιο Γεώργιο με σπάνιες εικόνες και 
ευαγγέλια, την Αγία Παρασκευή, που είναι από τις παλαιότερες στο Πάπιγκο, 
τη μικρή εκκλησία της Παναγίας, τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την εκκλησία 
των Ταξιαρχών με το περίτεχνο τέμπλο που είναι η μοναδική στο Μικρό 
Πάπιγκο. Από τα πάνω από 100 γεφύρια του Ζαγορίου, δύο πέτρινα γεφύρια 
θα δούμε στο Πάπιγκο: το μεγαλύτερο βρίσκεται ανάμεσα στο Μικρό και το 
Μεγάλο Πάπιγκο, στη θέση Λάκκος. Είναι μονότοξο και συνδέει τους δύο 
οικισμούς με το παλιό μονοπάτι Το άλλο γεφύρι, στη Μπουλουγούνσα, είναι 

Εκδρομή στα Ιωάννινα, 28η Οκτωβρίου 2021:
Αν υπάρχει µόνο ένα µέρος στην Ελλάδα που συνδυάζει, σε κοντινή απόσταση, βουνό και θάλασσα, λίµνες και ποτάµια, γραφικά χωριά και σπουδαία 
αξιοθέατα, έντονη ζωή και εναλλακτικές δραστηριότητες, δεν µπορεί να είναι άλλο από τα Γιάννενα. Εξαιρετικά κοντά στις παραµυθένιες πέτρινες «πο-
λιτείες» του Ζαγορίου σηµείο εκκίνησης για όλη την Ήπειρο…

Γιάννενα 
Ζαγορι

Οδικές εκδρομές εσωτερικού
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πολύ μικρότερο και βρίσκεται δίπλα από τον ασφαλτόδρομο πριν τη στροφή 
του Μεγάλου Πάπιγκου. Ανηφορίζοντας για το Μονοδένδρι, στο κεντρικό 
Ζαγόρι, διασχίζουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χωριά του Ζαγοριού, τη 
Βίτσα.Φθάνοντας στο Μονοδένδρι θα επισκεφτούμε, διασχίζοντας πεζοί σε 
μια πανέμορφη πορεία, το Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο φαράγγι 
του Βίκου (βαθύτερο φαράγγι του κόσμου Guiness 1997). Από το μπαλκόνι 
της Μονής θα έχουμε μια καταπληκτική θέα στο φαράγγι – πυρήνα του 
Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου. Ο καθαρός αέρας μας άνοιξε την όρεξη και 
οι ταβέρνες του χωριού μας περιμένουν να απολαύσουμε το γεύμα μας 
Επιστροφή στα Γιάννενα αργά το απόγευμα.

3η ημέρα: Καλπάκι, Μολυβδοσκέπαστη, 
Μπουραζάνι, Κόνιτσα 
Καλό πρωινό και αναχώρηση με πρώτη μας στάση στο ηρωικό Καλπάκι. 
Χωριό χτισμένο σε κομβικό σημείο, πάνω στην εθνική οδό που συνδέει την 
πόλη των Ιωαννίνων με την Κόνιτσα, το Καλπάκι έμεινε στην ιστορία ως 
θέατρο σφοδρών συγκρούσεων στις αρχές Νοεμβρίου του έτους 1940, 
κατά την πρώτη φάση του Ελληνοϊταλικού Πολέμου .Στη συνέχεια φτάνουμε 
στη Μολυβδοσκέπαστη που βρίσκεται στην Κοιλάδα του Μπουραζανίου, 
μια κατάφυτη περιοχή με τρεχούμενα νερά πλούσια χλωρίδα και πανίδα. 
Εδώ συναντώνται οι τρεις ποταμοί Αώος, Βοϊδομάτης και Σαρανταπόρος. Η 
Μολυβδοσκέπαστη είναι κοντά στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Επόμενη μας 

στάση , η όμορφη Κωμόπολη με το παραδοσιακό χρώμα, την Κόνιτσα, που 
είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, στις απολήξεις του Σμόλικα σε υψόμετρο 600 
μέτρων Θα απολαύσουμε τον καφέ μας μέσα στην ομορφιά της φύσης και 
θα γυρίσουμε στα Γιάννενα το απόγευμα.

4η ημέρα: Αρχοντική Σιάτιστα, επίσκεψη σε τοπικό 
οινοποιίο και επιστροφή στην πόλη μας 
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό και θα αναχωρήσουμε .Πρώτος μας σταθμός 
για σήμερα η Σιάτιστα . θα δούμε μια σειρά από πανέμορφα αρχοντικά, ενώ 
οι λάτρεις του κρασιού θα ξετρελαθουνε με τα διάσημα γλυκά κρασιά της. 
θα επισκευθούμε ένα τοπικό οινοποιείο όπου θα μας δοθεί η δυνατότητα 
να πληροφορηθούμε για την διαδικασία παραγωγής του κρασιού σε όλα 
τα στάδια και να δοκιμάσουμε φυσικά τοπικά εξαιρετικά κρασιά. Η γραφική 
πόλη ι απλώνει τις δυο γειτονιές της Χώρα και Γεράνεια γύρω από το λόφο 
του Προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο 900 - 950 μέτρων. Λιθόστρωτα καλντερί-
μια διασχίζουν τις γειτονιές όπου κυριαρχούν τα μεγαλόπρεπα σπιτικά των 
πλούσιων εμπόρων και οινοποιών. Ανάμεσα στα επώνυμα αρχοντικά του 
17ου, 18ου και 19ου αιώνα που εντυπωσιάζουν τόσο με το παρουσιαστικό 
τους όσο και με τον πλούσιο εσωτερικό του διάκοσμο, Θα έχουμε χρόνο να 
απολαύσουμε τον καφέ μας και να βγάλουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες. 
Αναχωρούμε για την πόλη μας.

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 4ήμερη οδική εκδρομή στα Γιάννενα & στο Ζαγόρι

 Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογή σας.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα  

ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. • Ο δημοτικός φόρος διαμονής.

4ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΤΟ ΖΑΓΟΡΙ

Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
Τιμή 

Moνοκλ.

4
23/10 & 
28/10

DIONI 3*

Πρωινό

129 129 89 
έως 6 ετών

159

PALLADION 3* plus 149 149 109 
έως 6 ετών

239

EPIRUS PALACE 5* 219 219 149 
έως 6 ετών

349
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