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ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΓΑΝΔΗ – ΜΠΡΙΖ
με διαμονή και στην παραμυθένια Μπριζ

1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΓΑΝΔΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βρυξέλλες.  
Άφιξη στο αεροδρόμιο, επιβίβαση στο λεωφορείο μας και 
αναχώρηση για τη Γάνδη.    

Η Γάνδη, είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις του 
Βελγίου και διαθέτει έντονα μεσαιωνικά χαρακτηριστικά. 
Στη Γάνδη θα μαγευτείτε από το τοπίο, τα wine bar με το 
φως των κεριών και τις ονειρεμένες βόλτες στα κανάλια.  
θα δούμε το ναό του St Bavon με ένα αριστούργημα 
Τέχνης του 15ου  αιώνα, το πολύπτυχο των αδελφών 
Van Eyck «Ο Μυστικός Αμνός» και θα περπατήσουμε τα 
πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης.  

Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Μπριζ.  Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΡΙΖ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛΗ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε να γνωρίσουμε 
την παραμυθένια Μπριζ.  Οι γραφικές πλατείες, τα 
ονειρικά κανάλια, τα λιθόστρωτα καλντερίμια και τα 
αμαξάκια με τα οποία κάνουν βόλτα οι τουρίστες, δίνουν 
την αίσθηση ότι ο χρόνος σταμάτησε μερικούς αιώνες 
νωρίτερα. Θα περπατήσουμε κατά μήκος των καναλιών 
και των πέτρινων μικρών γεφυρών. Θα διασχίσουμε 
τα σοκάκια γύρω από το μεσαιωνικό Κωδωνοστάσιο 
της κεντρικής πλατείας Grote Markt και της πλατείας 
του Δημαρχείου BurgMarkt και θα επισκεφτούμε τον 
καθεδρικό ναό Notre-Dame de Bruges.  Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτες.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για 
ξεκούραση.  

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΡΙΖ – ΛΙΛ    (Προαιρετική)
Αναχώρηση μετά το πρωινό για τη Λιλ της Γαλλίας.  Η 
Λιλ, γενέτειρα του ξακουστού προέδρου De Gaulle, τον 
τίμησε δίνοντας το όνομά του στην κεντρική πλατεία της 
πόλης. Η πλατεία Charle de Gaulle είναι περιστοιχισμένη 
από φινετσάτα καφέ, εστιατόρια και μία μεγάλη αγορά.  
Η Όπερα, η Εθνική Ορχήστρα, τα μπαλέτα και το μουσείο 
Καλών Τεχνών, εδραιώνουν τη φήμη της ως δυναμικό 
πολιτιστικό κέντρο.  Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη 
με τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα χρωματιστά σπιτάκια 
και τα εντυπωσιακά κτίρια και θα έχουμε την ευκαιρία 
να απολαύσουμε έναν καφέ, να δοκιμάσουμε τις τοπικές 
λιχουδιές και να επισκεφθούμε τα γύρω μικρομάγαζα.  
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Μπρυζ.

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΡΙΖ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πρόγευμα και αφήνουμε τη Μπριζ με προορισμό την 
πόλη των Βρυξελλών.  Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγησή 
μας.  Θα δούμε το καταπράσινο πάρκο Heysel με το 
ομώνυμο θρυλικό στάδιο, τη Mini-Europe, το βασιλικό 
παλάτι, την κινέζικη Παγόδα, τον γιαπωνέζικο Πύργο 
και θα φωτογραφίσουμε την πρωτότυπη αρχιτεκτονική 
κατασκευή του ATOMIUM. Περνώντας από το σύγχρονο 
κέντρο της πόλης και προχωρώντας προς το ιστορικό, 
θα συναντήσουμε το μπαρόκ Χρηματιστήριο.  Θα 
διασχίσουμε την αριστοκρατική πλατεία Grand-Sablon 
και το παρκάκι - πίνακα ζωγραφικής Square du Petit-Sa-
blon, το νέο κλασσικό δικαστικό μέγαρο με κατεύθυνση 
την Ευρωπαϊκή Γειτονιά.  Ελεύθερος χρόνος για βόλτες 
εξ ιδίων και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πρωινό και σήμερα θα επισκεφτούμε το μικρότερο 
κρατίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουξεμβούργο, 
θα διασχίσουμε τις Αρδέννες, με τα καταπράσινα δάση, 
τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα. 
Συνεχίζοντας την πορεία μας προς το Λουξεμβούργο, 
θα μας συνεπάρει η εναλλαγή φυσικών τοπίων, του 
νοτιοανατολικού Βελγίου. Φτάνοντας, θα αντικρίσουμε 
την πόλη που κατά ένα μεγάλο μέρος είναι χτισμένη 
μέσα σε χαράδρα όπου και θα δούμε το παλάτι του 
Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό της Παναγιάς, την 
εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη της πόλης 
των τραπεζών. Σύντομη στάση στο μεσαιωνικό κάστρο 
της περιοχής.  Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη 
Βρυξέλλες. 

6η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Η σημερινή ημέρα είναι στη διάθεσή σας για να την 
αξιοποιήσετε με τον τρόπο που επιθυμείτε. Πάρτε 
ένα καλό πρωινό και επισκεφτείτε τα αξιοθέατα που 
επιθυμείτε ή κάντε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο και την 
αγορά της πόλης. Ζήστε μια μέρα μαζί με τους τοπικούς 
και αντιληφθείτε ένα κομμάτι της καθημερινότητάς 
τους. Ο συνοδός μας είναι εκεί για να σας δώσει κάθε 
απαραίτητη πληροφορία. 

7η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για 
τις τελευταίες βόλτες και επισκέψεις. Το απόγευμα 
μεταφορά με το λεωφορείο της Ryanair στο αεροδρόμιο 
Charleroi για την πτήση της επιστροφής. 



ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΓΑΝΔΗ – ΜΠΡΙΖ
Golden age 50 plus

7 ημέρες

Αναχώρηση από Ημερομηνίες
Τιμή σε

σε δίκλινο / 
τρίκλινο / solo

Tιμή 
Μονόκλ Πτήσεις

Θεσσαλονίκη 18 Οκτωβρίου 745 1050

ΑΕGEAN AIRLINES 
Θεσ/νικη - Βρυξέλλες 

07.40 - 09.35

RYANAIR
Βρυξέλλες (Charleroi) - Θεσ/νικη  

20.45 - 00.30

Αθήνα
(δεν περιλαμβάνεται η 6η 
ημέρα του προγράμματος)

18 Οκτωβρίου 695 990

ΑΕGEAN AIRLINES 

Αθήνα - Βρυξέλλες 10.45 - 13.00
Βρυξέλλες - Αθήνα 19.45 - 23.45

περιλαμβάνεται μία αποσκευή - βαλίτσα 23 κιλών, μια χειραποσκευή 8 κιλών και ένα προσωπικό αντικείμενο, ανά άτομο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις AEGEAN AIRLINES 
/ RYANAIR 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο για την 

εκτέλεση του προγράμματος 
• Διαμονή στη Μπριζ στο ξενοδοχείο Green Park 3* 

και στις Βρυξέλλες στο ΝΗ BRUSSELS LOUISE 4*
• πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο.
• Checkpoint (είσοδοι πόλεων).
• Συνοδός του γραφείου 
• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
• σύνολο φόρων  

Δεν περιλαμβάνονται:

• δημοτικοί φόροι πόλεων (πληρωμή στην υποδοχή 
των ξενοδοχείων)

• κόστος εισόδων σε αξιοθέατα 
• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται 

ως προαιρετικό.
• Προαιρετική εκδρομή LIL 40€ με προκράτηση, 50€ 

για δήλωση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.


